
STYREREFERAT
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

________________________________________
Møte nr. 4/2022
Tidspunkt: Onsdag 27. april 2022, kl. 19:30-22:00 (Teams)
Tilstede: Torine Kriznik, Trude H Solhaug, Heidi Drilen, Kjersti Pettersen, Gry Aalde

Referent: Heidi
____________________________________________________________________________________

11-22 Godkjenning styrereferat 3-22
Vedtak: Referatet ble godkjent og blir lagt ut på hjemmesiden.

12-22 Konstituere styret
Nytt varamedlem Gry Aalde ble ønsket velkommen.

Leder og nestleder er direkte valgt av årsmøtet

Instruks for styret ble gjennomgått
Det utpekes ikke sekretær men oppgavene som ligger i denne rollen fordeles på øvrige styremedlemmer:

● Referat fra styremøter: Heidi
● Innkalling og agenda til styremøter: Torine
● Sende ut innkalling til årsmøte: Torine/Trude
● Klubbens e post og korrespondanse: Trude
● Oppdatering hjemmeside: Trude
● Kontakt med distriktskontakter: Kjersti
● Arkiv og lagring av dokumenter: Torine
● NKK klubbadministrasjon: Torine/Trude/Heidi avhengig av sak
● Overvåking og administrering av facebookgruppe: Kjersti

Kasserers Oppgaver: Heidi

Vedtak: Styret konstituerte seg som beskrevet ovenfor.

13-22 Videre arbeid med handlingsplan, C-BARQ og BPH i Sverige
C-BARQ, (Helhetlig oversikt over populasjonen, atferd hund). Er nå oversatt fra engelsk til norsk og tilbake
oversatt.

Neste steg er å gjennomføre spørreundersøkelse. Må gjøres en jobb for å se på hvordan få denne bredt ut og
hvordan vi skal få inn svar. Må få positivitet i forhold til dette. Må også avklare hvilken plattform/verktøy som
skal brukes.

14-22 Spesialen 2022
Praktiske ting som fordeling av hytter og kommunikasjon ble diskutert.



STYREREFERAT
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

________________________________________
Saken tas opp igjen på neste styremøte.

15-22 Info fra raserådet
● Tre medlemmer fra raserådet har deltatt på avlsrådskurs
● Åpent webinar med tema HD, AD og øyne vil bli arrangert for oppdrettere og medlemmer
● Jobber med å få hannhunder mer synlig

Styrets representant i raserådet vil fortsatt være Torine.

16-22 Distriktskontaktene
Vi ønsker mer aktive distriktskontakter som tilbyr aktiviteter i sin region, og det er avsatt noe budsjettmidler til
dette. Vi må sikre kvalitet i det som tilbys.
Kjersti lager utkast til opplegg/skjematikk som kan brukes til dette.

17-22 Eventuelt

Ingen saker

Neste styremøte: Onsdag 1. juni 2022 kl 20:00-22:00 (Teams)


