Raseklubben for Portugisisk Vannhund
kaller inn til digitalt

Årsmøte 2022
Tirsdag 19.04.2022
Sted: Digitalt, på Zoom meeting – (Ikke brukt zoom før? Se nederst på siden.)
Tid: kl 19.00
Årsmøtet vil bli gjennomført på Zoom meeting. Alle medlemmer som ønsker å delta må melde seg
på så sender vi ut lenke til møtet. Påmeldingsskjema: https://forms.gle/NEcMhCnPfEvsweDW8
Påmeldingsfrist: Lørdag 16.04.2022, kl 14.00.
Merk: Det blir gjennomført elektronisk avstemning under møtet. Dersom en i stedet ønsker å forhåndsstemme
(enten fordi man ikke kan delta i møtet, eller man ikke vil stemme elektronisk, men ønsker å stemme via posten)
kan det gjøres til Sak 8 Valg. Stemmeseddel finnes i saksutsendingen og skrives ut og legges i egen konvolutt uten
påskrift. Denne legges i en ytre konvolutt merket ”forhåndsstemme” og medlemmets navn og adresse. Konvolutten
sendes med post til klubbens adresse (se siste side). Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet
senest torsdag 06.04.22. og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps. De som stemmer på denne måten kan ikke avgi
elektronisk stemme i møtet.

Zoom-info: Ved å sende inn påmeldingsskjema får vi din epostadresse. Da får du en kalenderinvitasjon på mail som inneholder en lenke
til Zoom-møtet. Klikker du på den 15 min før møtet kan du stort sett følge instruksjonene på skjerm eller nettbrett. Har du ikke brukt
Zoom før har Bjørknes Høyskole en god info-side: https://bjorkneshoyskole.no/zoom/. Det kan også være lurt å laste ned Zoomprogrammet på forhånd. Det er gratis: https://zoom.us/download#client_4meeting Vi ses!

Dagsorden
1.

Konstituering av årsmøtet
1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
1.2 Valg av ordstyrer
Forslag til vedtak:

1.3 Valg av referent
Forslag til vedtak:

1.4 Valg av tellekorps
(Hvis nødvendig.)
Vedtak:

1.5 Valg av to personer til å signere protokoll
Vedtak:

2.

Årsberetning for 2021
Styret har i 2021 bestått av
Leder:
Nina Kilbane (på valg)
Nestleder:
Mona Lindrupsen (på valg 2023)
Styremedlemmer:
Line Gran Solberg (på valg 2023)
Jarle Gåsøy (på valg)
Ragnar Lie (på valg)
Varamedlemmer:
Katrine Liljevangen (på valg)
Even Storskogen Prytz (på valg)

Styret har i 2021 avholdt 7 styremøter og behandlet 40 saker. Referatene er lagt ut på
Raseklubbens hjemmeside.
Årets Rasespesial og aktivitetshelg ble arrangert på Solplassen Rakke i Stavern, 27.-29. august.
Rasespesialen
Norge var også i 2021 påvirket av koronapandemien og det var en viss usikkerhet hvorvidt vi
kunne planlegge for en full rasespesial. Heldigvis var tiltakene få og spesialen ble gjennomført på
relativt normal måte. Det var til og med mulig å invitere noen fra utlandet, og det var ekstra
hyggelig å få besøk av Silvino Macau fra Portugal, som holdt foredrag om vannarbeidets historie
fredag kveld, vannkurs lørdag og søndag, vannkonkurranse søndag, samt var dommer for
utstilling av «våt hund» søndag. Stor takk til Silvino.
Dommeren på selve rasespesialen var Jan Hereid og som i fjord ble det lagt vekt på en åpen
bedømming, som det ble satt stor pris på. Ca 30 hunder deltok på den offisielle utstillingen, samt
12 hunder i freestyle-konkurransen. Resultatene finnes her.
Aktivitetshelgen
I tillegg var det ca 12 hunder som deltok på utstilling av våt hund. Dette var svært vellykket og
styret mener at dette senket terskelen for å prøve seg på utstilling, - med mindre fokus på pels,
og mer fokus på bygning, bevegelse og samspill.
Kurset i vannarbeid var godt besøkt med hele 17 deltakere. Kursleder var Silvino Macau, som
sammen med Roy Syversen og kandidater fra trenerkurset, organiserte kurssesjoner lørdag etter
utstillingen, samt søndag morgen. På den uoffisielle vannarbeidskonkurransen deltok 12 portiser.
Vannarbeid
Vannkomiteen organiserte et eget vanntrenerkurs på Jeløya 11.-13. juni 2021. Her var det 7
deltakere fra ulike deler av landet, Oslo, Holmestrand, Larvik, Fredrikstad, Toten, Fosen, Ålesund.
Etter kurshelgen er målet å gjennomføre treninger og vannaktiviteter lokalt over en periode på to
år. Dette følges mao. opp i 2022.

Medlemmer
RPVH har, ved årsskiftet 597 medlemmer i forhold til 455 medlemmer på samme tid i fjor. (Dette
er inklusive 5 husstandsmedlemmer.) Dette er en økning på 31 %. Medlemmer på klubbens
facebook-side er p.t. 3226, mot 2998 medlemmer på samme tid i 2021.
Portisposten
Portisposten kom ut med 3 nummer i 2021.

Forslag til vedtak:
Styrets årsberetning godkjennes.

3.

Regnskap for 2021 med revisjonsberetning
Regnskap for 2020 legges frem med et overskudd i resultatregnskapet på kr 55.721,36,- Ny
egenkapital utgjør per 31.12.2021 kr 264.905,53. Av dette utgjør 55.495,00 varelager og kr
209.410,53 beholdning i bank.
Regnskap for 2021 følger som eget vedlegg.
Revisjonsberetning følger som eget vedlegg.

Forslag til vedtak:
Regnskap for 2021 godkjennes med et overskudd på kr 55.721,36
Revisjonsberetning for 2021 tas til etterretning.

4.

Handlingsplan for 2022
Raseklubbens viktigste oppgave er å forvalte det daglige ansvaret for å ta best mulig vare på
rasen, og bidra til at portiseiere og hunder har gode liv sammen. For en klubb drevet av
frivillighet er det viktig å prioritere realistisk og passe på at kjerneoppgavene blir ivaretatt først.
De fleste vil være enig i at dette handler om:
 den årlige rasespesialen i kombinasjon med aktivitetshelg,
 videreutvikling av vannarbeidet, herunder godkjenning i NKK
 det langsiktig arbeidet med å ivareta portisenes helse og særpreg

På denne bakgrunn foreslår styret prioritere følgende for 2022:
Komiteer:
Styret vil fortsette arbeidet med å vitalisere de ulike komiteene. Dette gjelder utstillingskomiteen,
helsekomiteen og vannkomiteen.
o Vannarbeid er en kjerneaktivitet for raseklubben. Vannkomiteen vil prioritere en egen
vannarbeidssamling i løpet av sommeren, arbeide med godkjenning av vannarbeid i NKK
og tar sikte på å organisere et dommerkurs i løpet av året (se nærmere beskrivelse
nedenfor).
o En egen utstillingskomite er etablert og vil ha hovedansvaret for å avlaste styret i
planlegging av rasespesialen og håndtere andre saker og henvendelser når det gjelder
utstillingsspørsmål.
o Medlemmene er med rette opptatt av hundenes helse. En egen helsekomite er nå
etablert. Den er viktig for å besvare og ta seg av spørsmål knyttet til helse.
Revisjon av RAS:
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi for Portugisisk Vannhund) er et formelt referansedokument for
hvordan rasen skal forvaltes og skal derfor oppdateres jevnlig. NKK har satt ny frist for alle
raseklubber angående oppdatering til av RAS til 1.6 2023 grunnet oppdatering av sitt datasystem.
Styret vil oppdatere RAS innen da.
Spørreundersøkelse/kartlegging:
Styret har i vinter sendt ut ny versjon av undersøkelsen fra 2017. Det er lagt vekt på helse og
mentalitet. Dette brukes som bakgrunn i RAS og til informasjon til medlemmer.
Aktiviteter:
 Rasespesial og Aktivitetshelg 2022 blir 26.08. – 28.08.2022, på Odin Camping ved
Tyrifjorden.


Vannarbeid
o Vanntrenere som gikk på kurs i 2021 følges opp i sitt «år 2»

o
o
o
o
o
o

Det planlegges en egen vannaktivitetshelg, 11.-12.6
Det vil bli vannkurs og konkurranse på aktivitetshelgen
Informere om deltakelse den svenske vannhelgen 30.6- 3.7.2 i Lysekil
Det planlegges dommerkurs sensommer 2022
Det er mulighet for vanntrening i basseng i Sandvika
Plan for godkjenning av vannarbeid i NKK følges opp videre (se sak 6.a)

o
o
o

Klubben har fått ny webmaster Elin Flaaten
Gjennomgående oppdatering av tekst og innhold – mer dynamikk
Det legges opp til å se stoff som publiseres i Portisposten og nettside-stoff i
sammenheng. Også mer integrasjon av stoff fra FB-sidene er aktuelt.

o

Styret vurderer å etablere en nettbutikk-løsning for salg av portisartikler, premier,
vannarbeidsutstyr, mm

Nettsider:

Produkter:

Medlemmer:
Antall medlemmer har økt med 31% fra 2021. Styret vil fortsette arbeidet med å øke
medlemsmassen i klubben. RPVH har, ved årsskiftet 597 medlemmer i forhold til 455 medlemmer
på samme tid i fjor. Dette er en økning på 31 % og er veldig gledelig! Styret mener likevel det
fortsa er et stort potensial å verve ﬂere medlemmer blant alle de som er medlemmer på
klubbens facebook-side (februar 2022: 3226, mot 2998 medlemmer på samme tid i 2021) og at vi
i tillegg promoterer husstandsmedlemskap. I tillegg kan evt nettbutikk brukes som plattform for
medlemsverving.
Facebook-siden, samt hjemmesiden, som nå blir bedre oppdatert, vil dessuten bli brukt for å
treffe flest mulig.
Det er også viktig å informere oppdrettere om at i inneværende kalenderår er raseklubbmedlemskap gratis.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan for 2022.

5.

Budsjett 2022
Inntekter
Medlemskontigent
Aktivitetshelg/Rasespesialen
Vannarbeidshelg
Salg
Sum driftsinntekter
Utgifter
Rasespesialen/Aktivitetshelg

195.000
25.000
5.000
5.000
230.000
60.000

Vannarbeidshelg
Div kostnader
Forsikring
Kurs/møter
Dommerkurs-vann?
Dommerseminar eksteriør?
Trykking/posten
Porto
Web/datautgifter
Honorarer
Sum driftskostnader
Resultat

25.000
5.000
2.500
25.000
40.000
10.000
8.000
9.000
184.500
45.500

Klubben har god økonomi. Koronasituasjonen har begrenset aktiviteten og også mulige
kostnadsførende aktiviteter. Dersom det åpner seg muligheter for aktiviteter, lokale eller
nasjonale, kan dette vedtas av styret fortløpende.
Forslag til vedtak:
Fremlagte budsjett for 2022 godkjennes.

6.

Innmeldte saker fra styret eller medlemmer
a)
Godkjenning av reglement for praktiske vannprøver for portugisiske
vannhunder
Med utgangspunkt i handlingsplan for 2021 har styret og vannkomiteen arbeidet med å legge
grunnlaget for å få godkjent vannarbeid i Norsk Kennelklubb (NKK).
I dialog med NKK legges det nå en plan for å oppnå godkjenning ved inngangen til 2024. Et
formelt skritt på veien er at reglementet for praktiske vannprøver vedtas av raseklubbens
årsmøte. I tillegg må klubben vise til en realistisk og bærekraftig plan for hvordan aktiviteten
utvikles og organiseres, både fram til godkjenning og etter at godkjenning er oppnådd.
Styret legger derfor fram for årsmøtet forslag til Reglement for praktiske vannprøver for
portugisiske vannhunder for godkjenning (vedlegg). Reglementet er oversatt fra Portugisisk og
oppdatert i samsvar med siste versjon fra F.C.I. Tilsvarende reglement brukes i Portugal, Sveits og
Italia, hvor vannarbeid er offisielt godkjent.
Samtidig legger styret fram en foreløpig Plan for godkjenning av vannarbeid for portugisiske
vannhunder som offisiell aktivitet i Norsk Kennelklubb. Sistnevnte er et dokument i utvikling og
legges ved til orientering.
Forslag til vedtak:
Forslaget til Reglement for praktiske vannprøver for portugisiske vannhunder godkjennes. Styret

gis fullmakt til mindre justeringer, f.eks. som følge av dialog med Norsk Kennel Klubb eller The
Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Foreløpig plan for godkjenning av vannarbeid tas til orientering.

7.

Behandling av kontingent
(Skal i flg. lovene skje på hvert årsmøte.)
Kontingenten på årsmøtet 2019 økt fra kr 300,- til kr 330,-.
Forslag til vedtak:
Kontingenten videreføres på samme nivå: Kr 330,- per år.

8.

Valg
8.1 Valg av nestleder, styre og varamedlemmer
(Innstillingen fra valgkomiteen er vedlagt)
Styret:
Leder (på valg): Nina Kilbane
Nestleder (på valg i 2023): Mona Lindrupsen (2 år)
Styremedlem (på valg): Jarle Gåsøy
Styremedlem (på valg i 2023): Line Gran Solberg (2 år)
Styremedlem (på valg): Ragnar Lie
Varamedlem (på valg): Katrine Liljevangen (1 år)
Varamedlem (på valg): Even Storskogen Prydtz (1 år)

Følgende kandidater stiller også til valg:

Vedtak:
Følgende ble valgt:

8.2

o

Leder:

o

Styremedlemmer:

o

Varamedlemmer:

Valg av valgkomité

Valgkomite:
Leder (på valg): Hege Line Løwer (2 år)
Medlem (på valg): Elisabet Tverelv Jakobsen (1 år)
Medlem (på valg): Mia Charlotte Hansen (1 år)
Varamedlem (på valg): Gro Lysgaard Linevik (1 år)

Vedtak:

8.3

Valg av vararevisor for 2 år
Revisor (på valg i 2023): Ingar Hjelseth (2 år)
Vararevisor (på valg): Trine Omholdt Nicolaisen (2 år)

Vedtak:
Årsmøtet avholdes i henhold til lovene sist endret 3. mars 2018
Fra lovene tar vi med:
§ 3-4, fjerde ledd:
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
§ 3-2, første til femte ledd:
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har
vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.
Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i konvolutt
merket med «forhåndsstemme» og medlemmets navn og adresse og sendes klubbens
adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet/klubben i hende
senest 1 uke før årsmøtet og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps.
Eventuelle forhåndsstemmer, sendes til
Raseklubben for Portugisisk Vannhund
v/ Nina Kilbane,
Hanevoldveien 28B,
1384 Asker

Vel møtt til årsmøte i Raseklubben for Portugisisk Vannhund

Med vennlig hilsen
Styret

VEDLEGG:
Raseklubben for portugisisk vannhund
post@portugisisk-vannhund.no
Tromsø, 09.03.22
Valgkomiteens innstilling til styrets sammensetning Valgkomiteens innstilling for årets
valg er som følger:
Styret: Leder (på valg): Nina Kilbane (2år)
Nestleder (valg 2023): Mona Lindrupsen
Styremedlem (på valg): Elin Flaaten (2år)
Styremedlem (valg 2023): Line Gran Solberg
Styremedlem (på valg): Ragnar Lie (2 år)
Varamedlem (på valg): Even Storskogen Prydz (1 år)
Varamedlem (på valg): Nina Botterli (1 år)
Revisor (valg 2023): Ingar Hjelseth
Vararevisor (på valg): Trine Omholdt Nicolaisen (2 år)
Valgkomite: Hele valgkomiteen er på valg. Flere medlemmer stiller til gjenvalg, og det har
kommet ønske om internt bytte fra styremedlem til medlem i valgkomite. Valgkomiteen
har kommet fram til følgende:
Leder: Hege Line Løwer (2 år)
Medlem: Katrine Liljevangen (1 år)
Medlem: Mia Charlotte Hansen (1 år)
Varamedlem: Gro Lysgaard Linevik (1 år)

Med vennlig hilsen
Elisabet Tverelv Jakobsen
På vegne av Valgkomiteen

