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Møte nr. 10/2021   
Tidspunkt: Onsdag 15. desember 2021, kl. 20:00-22:00 (Teams) 
Tilstede:  Torine Kriznik, Per Stålnacke, Trude H Solhaug, Heidi Drilen, Kjersti Pettersen, Erna Larsen   
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72-21 Godkjent styrereferat 9-21  
Vedtak: Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden. 
 
73-21 Økonomi 
Klubben har nå broderte tøymerker med klubbens logo som vi selger til våre medlemmer.  
Vedtak: Merkene selges til kostpris, kr. 60 pr. merke. I tillegg kommer porto på kr. 20 pr. forsendelse. 
 
Ellers lite nytt å melde om økonomien.   
 
74-21 SVK spesialen 2022.  
Vedtak:  
Vi søker NKK om å avholde spesialen lørdag 27. august 2022. 
Sted blir Kvile Camping, Rena, Innlandet.  
Dommer bestemmes senere.    
 
Kvile camping har 8 enkle hytter og 30 plasser for bobil/campingvogn/telt.  
Det finnes hotell på Rena for innlosjering av dommer.  
 
75-21 RAS/ Mental helse - handlingsplan 
Til orientering: 
75-1-21  Styret jobbet videre med Mental helse – rammedokument for handlingsplan.  
75-2-21  Referat fra Svenska Perroklubben sitt seminar om prosjekt C-BARQ/BPH/MH og mentalindeks ble 
gjennomgått.  
75-3-21  Webinar blir holdt 17.mars 2022 kl. 19-21 om spansk vannhund og personlighet (BPH og 
mentalindeks) ved Jenny Lindroth, representant for SKKs mentalpool og Svenska Perroklubben. 
75-4-21  Spørreundersøkelse: Frode Lingaas kan gjøre ny helse- og atferdsundersøkelse, men synes det er litt 
tidlig med ny undersøkelse nå (forrige var i 2017).  
75-5-21  Arbeide for MH eller BPH beskrivelse i klubbregi. Insentiver. Sak utsatt. 
 
76-21 Årsmøtet 2022 
Vedtak: Dato for Årsmøtet settes til 26. mars 2022.  
Årsmøtet holdes digitalt. Vi sjekker med NKK angående bruk av Teams vs. Zoom.  
 
Til orentering: SVKs lovendring er endelig godkjent av NKK, den 07.12.2021.  
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77-21 Årets Hund 
Vi ser på dette etter 15. januar.  
 
78-21 Info fra Raserådet.  
Til orientering:  
Viktig at oppdrettere har nytte av raserådet.  
Rasestatistikk og HD-statistikk årskull presentert 
 
Spørsmål om styret skal være med på aktivitetsdag?  
Vedtak: Styret blir med på aktivitetsdag sammen med Raserådet.  
 
NKKs avlsrådskurs – hvem deltar?  
Vedtak: Medlemmer av raserådet og eventuelt styremedlemmer som ønsker det.  
 
Styret ber om årsberetning fra Raserådet.  
 
79-21 Distriktskontakter 
Til orientering: Det er behov for ny distriktskontakt i Oslo/Akershus.  
Vi hører med medlemmene om noen kan tenke seg dette vervet.  
 
80-21 Aktiviteter 2022 – hva skal styret fokusere på? 
Vedtak: Styret vil ha fokus på følgende aktiviteter i 2022: 

• Årsmøtet 
• Spesialen 
• Aktivitetsdag (sammen med Raserådet) 
• Webinar 

81-21 SVKs webside – endringer/utvikling. 
Sak utsatt. 
 
82-21 Post fra NKK 
82-1-21 Til orentering: 
Elektroniske system på plass per 23.11.2021  
Viktig: Frist for å søke egen utstilling er nå 3 mnd før arrangementet.  
Frist for å godkjenne andre arrangementforespørsler er 14 dager. Vi har allerede mottatt om lag 30 
automatiserte henvendelser om utstilling og deltakelse av spansk vannhund.  
Frist for å søke prøver er 3 uker før arrangementet. 
 
82-2-21 Til orentering: 
Fra IT avdelingen, advarer om svindelforsøk per epost, såkalt direktørsvindel. 
 
82-3-21 Høring vedr. endring punkt 2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett: 
NKK innfører en øvre grense for maksimal innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med 
innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle.  
Vedtak: Styret har ingen invending mot endringen. 
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82-4-21 Til orientering fra RS 2021. Noen hovedsaker for SVK:  
 
Fullcertordningen: 
RS vedtak: Fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund uten unntak med virkning 

fra 01.01.2022. Fullcertordningen kan ikke endres eller tas opp til ny behandling før det har gått minimum fem år. 
Fullcertordningen innebærer ingen endring for spansk vannhund da vi allerede er underlagt den. 
 
NKKs grunnkontigenten:   
RS vedtak: Grunnkontingenten jf. NKKs lover § 2-3 første ledd økes med kr. 50,- fra og med 2022. 
 
Digitale møter:  
RS vedtak: Det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen av NKK, 

regnes som personlig fremmøte.  
 
82-5-21 
NKKs Hovedstyre (HS) ber klubber og forbund om forslag på kandidater til ulike komiteer, for oppnevning i 
januar. 
 
71-21 Eventuelt. 
Ingen saker til behandling. 
 
 
Neste styremøte:  Lørdag 29. januar, kl. 10:00-16:00 (fysisk møte hos Torine i Vestby)  
 


