
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

________________________________________ 

 

 

Møte nr. 1/2022   
Tidspunkt: Lørdag 29. januar 2022, kl. 10:00-16:20 (fysisk møte hos Torine) 
Tilstede:  Torine Kriznik, Per Stålnacke, Trude H Solhaug, Heidi Drilen, Kjersti Pettersen, Erna Larsen   

  

Referent: Trude 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

 
1-22 Godkjent styrereferat 10-21  
Vedtak: Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden. 
 
2-22 Mental helse hos spansk vannhund – handlingsplan. 
Vedtak: Handlingsplanen for mental helse hos spansk vannhund ble grundig gjennomgått og justert under 
møtet. Videre skal planen legges frem for raserådet og til slutt på SVKs årsmøte i mars.     
 
3-22 Prioriterte aktiviteter i 2022 (spesialen, kurs, webinar). 
Til orientering: 
3-1-22  Spesialen: På grunn av usikkerhet rundt pandemien, går vi for norsk dommer også i år. 
Påmeldingsavgift blir: Kr 250,- for valper og kr 450,- for offisielle klasser.  
3-2-22  Webinar 17. mars: Kjøreplan gjennomgås på neste møte.  
3-3-22  Budsjett for prioriterte aktiviteter 2022: Sak utsatt til neste møte.  
 
4-22 Plan for Årsmøtet 26. mars 2022 (tidsplan, sakspapirer og logistikken i forkant). 
Vedtak: Styret vil samle «Instruks for valgkomiteen» og «Retningslinjer for valg på SVKs årsmøter» i et 
dokument. Vi oppdaterer samtidig dokumentet etter våre gjeldende lover, og legger det frem på Årsmøtet. 
 
Til orientering: 
• Årsmøtet foregår digitalt og Per er teknisk sjef. Bruk av Zoom må avklares.  
• Vi oppdaterer kjøreplanen for Årsmøtet fra i fjor og bruker denne også i år.   
• Før neste styremøte bør utkast til styrets årsberetning 2021 være klart. 
• Regnskap og revisors rapport 2021 samt utkast til budsjett 2022 og 2023 bør også være klart.  
• Vi bør i tillegg ha innhentet årsrapport med bilder fra distriktskontaktene. 
• Raserådets årsberetning og referat fra BPH helgen må også være klar .  
• Frist for innsendelse av forslag til saker eller valg er 4 uker før Årsmøtet (26. februar).  
• Frist for publisering/utsendelse av innkalling er 2 uker før Årsmøtet (12. mars).  
• Frist for forhåndstemme til valg er 7 dager før møtet (19. mars). 

 
Neste styremøte:  Onsdag 16. februar, kl. 20:00 (Teams)  


