
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

________________________________________ 

 

 

Møte nr. 7/2021   

Tidspunkt: Torsdag 19. august 2021, kl. 20:00-22:00 (Teams) 
Tilstede:  Torine Kriznik, Per Stålnacke, Trude H Solhaug, Heidi Drilen, Kjersti Pettersen, Erna Larsen   

  

Referent: Trude 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

 
51-21 Godkjent styrereferat 6-21  
Vedtak: Referatet er godkjent og legges ut på hjemmesiden. 
 
52-21 Økonomi 

Til orientering: Styret ble orientert om økonomien.  
Klubben har pr nå 268 hovedmedlemmer, en økning på 38 fra i fjor. 
Vedtak - oppfølging: Vipps for SVK endres til åpen (uten handlekurv). Nytt vippsnr. er 705458. 
 
53-21 Vannarbeid 

Til orientering: Det er ledige plasser på vannarbeid kurset 28. og  29. august i Vestby.  
Vi åpner for at andre enn SVK kan melde på, og deler arrangementet på Facebook.  
 
54-21 Spesialen 18. september 2021  - staus og planlegging 

Til orientering: Arbeidsoversikt ble gjennomgått. 
 
Utstillingskomitè må settes opp.  
Ringsekretær/skriver er Heidi Liåsen Brunes 
Vi sender info/påminnelse på e-post (mailchimp) til alle medlemmer. Medlemsliste må oppdateres. 
Katalog sendes digitalt på e-post kl. 9 på utstillingsdagen. Vi tar med 10 utskrifter.  
Vi har rosetter.  
 
Program fredag:  Cleos minneløp kl. 18:00. 
   Grilling etter Cleos minneløp ca. kl 19:00. 
 
Program: Lørdag:  Utstillingstrening kl. 10:00. 
   Eksteriørbedømmelse kl. 11:00 (valper og voksne) 
 
Vedtak - oppfølging: Utstillingstelt - vi har kjøpt 2 stk. partytelt til utstillingsringen (dommertelt og premietelt). 
 
55-21  Sponsorer og avtaler. Hvem gir hva til spesialen? 

Til orientering: Eukanuba og Dogtail er våre sponsorer. Vi har Eukanuba valpefôr fra før som kan deles ut.  
Andre sponsorer må sjekkes.  
 

56-21  Spesialen 2022.  

Til orientering: Sted og dato bestemmes senere.   
Ny elektronisk løsning for innmelding og godkjenning av terminlister for utstilling, prøver og 
aktivitetskonkurranser kommer rundt  01.10.2021.  
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57-21 Mental helse Spansk vannhund 

Årsmøtevedtak – oppfølging:  
Skal vi avholde MH beskrivelse i 2022 som et ledd i handlingsplan for mental helse? 
Sak utsettes.  
 
58-21 Informasjon fra Raserådet. 

Til orientering: Sak utsettes. 
 
59-21 Eventuelt. 

- 
 
Neste styremøte: 8. september kl 20.00  
 
 

 

 

 

 


