
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

________________________________________ 

 

 

Møte nr. 5/2021   
Tidspunkt: Onsdag 26. mai 2021, kl. 20:00-22:00 (Teams) 

Tilstede:  Torine Kriznik, Per Stålnacke, Trude H Solhaug, Heidi Drilen, Erna Larsen   

  

Referent: Trude 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

32-21 Godkjent styrereferat 4-21  

Vedtak: Referatet er godkjent og legges ut på hjemmesiden. 

 

33-21 Økonomi 
Vedtak: Vipps for SVK opprettes. 

Styret ble orientert om økonomien. SVK har 282 medlemmer pr 26.05.2021. 

 
34-21 Spesialen 18. september på Rørestrand Camping i Horten (Vestfold) - forberedelser 
 

34-2-21 Sted 

Vedtak: Er besiktiget ok. Plass med hytter, og muligheter for bobil, campingvogn og telt.  

 

34-3-21 Dommer 

Vedtak:  Styret kontakter dommer angående booking av fly, samt transport fra Torp til Horten.  

Hytte holdes av til dommer.  

 

34-4-21 Program fredag 

Vedtak: Uhøytidlig program med aktiviteter. Grilling på kvelden (bruke utstillingstelt). 

 

34-5-21 Program lørdag 

Vedtak: Utstillingen starter kl. 11.00. Mulig det blir ringtrening kl. 10.00. 

 

34-6-21 Påmeldingsfrist og påmeldingsavgifter 

Vedtak: Påmeldingsfrist eksteriørutstilling: 10. september 2021. 

 Påmeldingsavgift:  Barn og hund – kr 50,-.  

Eksteriør valp – kr 250,-.  

Eksteriør voksen – kr. 400,- 

Eksteriør - f.o.m. 3. hund med samme eier: 50 % 

 

34-7-21 Programmer (utstillingskatalog) 

Vedtak: Vi går for en gratis digital løsning + at vi skriver ut noen papirutgaver. 

 

34-8-21 Utstillingstelt 

Vedtak: Innkjøp av 1 eller 2 telt til klubben vurderes. Pris sjekkes. 

 



 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

________________________________________ 

 

 

34-9-21 Kiosk og lotteri  

Vedtak: Vi dropper å ha kiosk i år, da det finnes på stedet.  

Lotteri kan være en fin liten inntekt for klubben - noen må i så fall ta ansvar for dette.  

 

34-10-21 Sponsor 

Vedtak: SVKs sponsoravtale med Dogtail går ut. Styret kontakter dem angående ny avtale. 

 

35-21 Aktivitetsplan 2021 
Vedtak: Til orientering:  

Blodsporkurset i Våler, Sperrebotn 12. – 13. juni, kl 9-15. Håper på flere deltagere. 

Vannaktivitetsdag 19. juni, kl 12. Maks 20 personer (koronarestriksjoner). Mulig denne må avlyses.  

 
36-21  Årets hund 2019 og 2020 
Vedtak: Info om fremdrift:  

Styret jobber med saken og nærmer seg en avslutning, slik at vinnere kan offentliggjøres.  

 
37-21 Mental helse Spansk vannhund 
Oppfølging: 

Finsk studie som kom i mai - generelle betraktninger/erfaringer om mental helse på Spansk vannhund.  

Vedtak: Sak utsettes til neste styremøte. 

 
38-21 Informasjon fra Raserådet. 
Til orientering: Kulloversikten er lagt ut i SVK oppdretter FB. 

 

Vedtak: Raserådet drar på foredrag og BPH (beskrivelse), helgen 2. og 3. oktober i Kungsbacka. SVK sponser 

noe - beløp bestemmes senere.  

 

Vedtak: Hannhundmønstring til høsten er avlyst grunnet flytting av spesialen. Mobiliser isteden hannhundeiere 

til å komme på utstillingen for å delta eller se på. 

 

 

 
39-21 Post. 
Fra NKK – diverse post til informasjon. 

 

40-21 Eventuelt. 
- 

 

Neste styremøte: 30. juni kl 20.00  

 

 
 

 

 

 


