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Møte nr. 9/2021   

Tidspunkt: Onsdag 3. november 2021, kl. 20:00-22:00 (Teams) 

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

  

Referent: Trude 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

64-21 Godkjent styrereferat 8-21  

Vedtak: Referatet er godkjent og legges ut på hjemmesiden. 

 

65-21 Oppsummering spesialen 18. september 2021 

Til orientering: Spesialen 2021 ble et flott gjennomført arrangement vi må kunne si oss fornøyd med.  

Tilbakemeldingene har vært veldig gode.  

Det er noen få forbedringspotensialer som vi tar med oss videre i planleggingen av neste spesial.   

Vi har laget en oversikt over det vi har av rekvisita og eiendeler etter spesialen. Dette vil lette arbeid og innkjøp 

til neste gang. Arbeidslisten er også oppdatert for senere bruk.  

 

66-21 Økonomi 

Til orientering: Heidi informerte om klubbens økonomi. Hovedmomenter:  

• Spesialen 2021 gikk med overskudd, mye av dette skyldes at rosetter og utmerkelser var kjøpt inn og 

kostnadsført i 2020.  

• Loddsalg er en viktig inntektskilde ved slike arrangementer. 

• Antall medlemmer pr. 20.10.2021 er 309. 

 

67-21 Tanker om Spesialen 2022.  

Vedtak:  

Etter en helhetsvurdering har vi besluttet at styret skal være arrangør for spesialen 2022 og en periode frem i 

tid. Arbeidsmengden for styret blir da større, men ved å skape rutine og god oversikt for spesialen, tenker vi at 

det er gjennomførbart. Vi er imidlerid avhengig av hjelp fra medlemmene.  

 

Vi besluttet å gå for to faste steder å alternere mellom for spesialen. Hvor dette blir bestemmes senere.  

En medlemsoversikt viser at majoriteten av klubbens medlemmer befinner seg på Østlandet.  

 

Dato for den neste spesialen er ikke bestemt. Vurdering gjøres i forhold til NKKs preliminære oversikt for 2022. 

Vi søker om avholdelse så snart NKK åpner det nye systemet sitt for innmelding av utstillinger.  

 

Det er ikke aktuelt å holde årsmøtet i forbindelse med spesialen foreløpig grunnet arbeidsbelastningen på 

styret. Det er bedre å fordele arbeidsmengden over tid. 

 

68-21 Handlingsplan - mental helse  

68-1-21 SVK styresamling:  

Vedtak: Den planlagte samlingen for styret flyttes fra november til lørdag 15. januar.   
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68-2-21 Rammer for handlingsplan «Fremme god mental helse hos Spansk vannhund»: 

Til orientering: Styret har gjennomgått og diskutert rammedokument for handlingsplan – mental helse og 

derved også rammene for videre arbeid på fysisk møte i januar. 

 

68-3-21 RAS revidering (og handlingsplanen):  

Vedtak: Det er aktuelt med en ny spørreundersøkelse før revidering av RAS 2023.  

Styret har sett på forskjellige muligheter. Vi vedtok å sjekke ut mulighetene av en C-BARQ spørreundersøkelse i 

Norge, i regi av Kenth Svartberg. Han har god kjennskap til spansk vannhund og jobber allerede tett med 

svenske perroklubben. Vår populasjon kan derved sees i en større sammenheng.  

Vi hører også med Frode Lingaas om han kan ha anledning til en ny runde ala spørreundersøkelsen i 2017.  

 

68-4-21 MH eller BPH beskrivelse i klubbregi: 

Til orientering:  Sak angående når, hvor og beskriver/bane, er utsatt. 

 

69-21 Info fra Raserådet.  

Til orientering: BPH helg 2.-3-oktober, 4 av 5 raserådsmedlemmer deltok og 6 av totalt 8 hunder kom fra en 

kennel. Alle 8 hunder gjennomførte BPH. Hundene bød på et interessant spenn i atferder. Alle deltakerne hadde 

en lærerik og fin helg, Selv om aktiviteter ble gjennomført i øsende regnvær og vind opp til 19 m/s i kastene. 

Det vil bli lagt ut film, bilder og noe tekst for å dokumentere turen og vekke nysgjerrighet i andre 

eiere/oppdrettere. 

Styret ber raserådet om en kort rapport fra BPH helgen. 

 

70-21 Post fra NKK 

70-1-21 Nytt elektroniske system for å søke prøver og utstilling:  

Til informasjon: Det nye systemet er snart på plass. Styret tar NKKs informasjon til etterretning. 

 

70-2-21 Endring i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett: 

Til informasjon: I Hovedstyremøte 10/21 ble det i sak 39/21 fattet vedtak om endring i pkt.2 i NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett om innavlsgrad.  

Oppdretterne er blitt informert om endringen via FB gruppen for SVK oppdrettere. 

 

70-3-21 NKKs 60. ordinære representantskapsmøte lørdag 27. og søndag 28. november 2021. 

Vedtak: Styret sender ingen representant til RS 2021.  

 

71-21 Eventuelt. 

Ingen saker til behandling. 

 

 

Neste styremøte:  Onsdag 15. desember, kl 20.00 (Teams) 

    Lørdag 29. januar, kl. 10:00-16:00 (fysisk møte hos Torine)  

 


