
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

________________________________________ 

 

 

Møte nr. 6/2021   
Tidspunkt: Onsdag 30. juni 2021, kl. 20:00-22:30 (Teams) 
Tilstede:  Torine Kriznik, Per Stålnacke, Trude H Solhaug, Heidi Drilen, Kjersti Pettersen   

  

Referent: Trude 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

41-21 Godkjent styrereferat 5-21  
Vedtak: Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden. 
 
42-21 Økonomi 
Til orientering: Styret ble orientert om økonomien – lite å meddele siden sist.  
Vedtak - oppfølging: Vipps for SVK er opprettet med nr 699024. Alle i styret er administrator av vippsen. 
 
43-21 Spesialen 18. september på Rørestrand Camping i Horten (Vestfold) - forberedelser 
Til orientering: Arbeidsoversikt ble gjennomgått. 
 
Dogweb Arra - det åpnes for påmelding ca. 1. juli.  
 
E-post med mer informasjon ble sendt dommer, Vidar Grundetjern, 29. juni.  
Dommer må hentes fra og bringes til flyplassen (buss Torp – Horten er innstilt p.g.a. Covid).  
Hytte er holdt av til dommer.  
 
Ringsekretær/skriver – det jobbes videre med dette.  
 
Vedtak - oppfølging: Utstillingstelt - vi sjekker videre angående pris.  
 
44-21 Aktivitetsplan 2021 
Vedtak - til orientering:  
Det er behov for ny distrikskontakt i Oslo/Akershus. 
Vannaktivitetsdag 19. juni ble avlyst. 
Vannarbeid kurs arrangeres, for nybegynnere 28. august og viderekommende 29. august i Vestby.  
Gjeterhundkurs vurderes og sjekkes nærmere.   
 
45-21  Årets hund 2019 og 2020 
Til orientering: Utregning er ferdig og vinnere offentliggjort. 
 

45-1-21 Status diplom: Diplom utarbeides og sendes vinnere så snart det er klart.  
45-2-21 Reaksjoner: Ikke noe spesielt å meddele. 
45-3-21 Regelendring: Regler gjennomgås nå som første utregning er gjort.  
 
46-21  Sosiale medier 
Vedtak: Vi fjerner knappen «godkjenne grupperegler» i SVKs Facebookside.  
Årsak er at få ser/trykker på denne knappen. Vi legger det heller inn som ny regel nr. 1.  
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47-21 Mental helse Spansk vannhund 
Årsmøtevedtak – oppfølging:  
 
Styret arbeider med følgende punkter som forberedelse til høstens fysiske møte: 
 
1) Hvordan skal klubben profilere rasen overfor kjøpere?  
2) Hvordan kan klubben bidra til økt søkelys på og reell prioritering av rasens mentale helse, hos oppdrettere 
og kjøpere? 
3) Dokumenter gjennomgås.  
4) Styrets medlemmer legger frem egne erfaringer, gleder og utfordringer med Spansk vannhund. 
5) Andre vinklinger vi bør vektlegge? 
 
Styremedlemmene kom med sine tanker sett i forhold til handlingsplan mental helse for spansk vannhund. 
Styret jobber videre med saken.   
 
48-21 Informasjon fra Raserådet. 
 
Foredrag og BPH (beskrivelse) 2. og 3. oktober i Kungsbacka. 
Vedtak  - oppfølging: Budsjett er kr 15 – 20 000,-. SVK sponser ca. kr 3000,- pr person.  
I utgangs-punktet ønsker alle 5 å være med og 8 hunder kan få offisiell BPH beskrivelse i løpet av helgen. 
 
Avlsrådskurs 2022.  
Vedtak: Raserådets medlemmer deltar på avlsrådskurset i Oslo området 12. og 13. januar 2022.  
Budsjett vurderes senere. 
 
Generell informasjon fra Raserådet ble gjennomgått: 
• Muligheter for å støtte både oppdrettere og eiere i forbindelse med omplassering av hunder blir vurdert. 

Viktig at oppdretter holder god kontakt med sine valpekjøpere. 
• Det ble foreslått å vise frem mangfoldet på hva forskjellige eiere og spanske vannhunder driver med. Tekst 

+ bilde eller en kort videosnutt på SVKs FB-side.  
• Raserådet ønsker å få de som konkurrerer aktivt til å skrive litt om konkurranselivet med spansk vannhund 

og hva som må til av trening for å oppnå de gode resultatene. Vi legger ut historiene med bilder av 
ekvipasjene under trening eller i konkurranse på SVKs webside. 

49-21 Post. 
Til orientering: Fra NKK – RS avholdes 27.-28. november 2021.  
Ellers ikke noe spesielt. 
 
50-21 Eventuelt. 
- 
 
Neste styremøte: 19. august kl 20.00  
 
 


