Godkjent mandat ved Årsmøte for Raseklubben for Portugisisk Vannhund 12.03.2016

Mandat for Vannkomiteen, Raseklubben for Portugisisk Vannhund
Mandatet er et tilleggsdokument til Funksjonsbeskrivelser for styrearbeidet i Raseklubben for
Portugisisk Vannhund.
Vannkomiteen får mandat av styret til Raseklubben for Portugisisk Vannhund (RPVH) til å
utvikle vannarbeid for Portugisiske vannhunder fra d.d.
Hensikt: Den Portugisiske Vannhunden er opprinnelig en arbeidshund for fiskere i Portugal.
I vannarbeidet fikk hunden benyttet seg av alle sine evner og egenskaper. Hunden
apporterte, svømte med beskjeder, varslet om skjær, etc. i sitt arbeid. Hunden ble klippet på
en måte som var egnet for sitt arbeid, og klippen har utviklet seg til å bli raseklippen slik vi
kjenner den i dag. De praktiske prøvene har til hensikt å fremme og utvikle de enkelte
hundenes naturlige egenskaper, samt bedre rasens funksjon. Vannkomiteen, trenere og
dommere skal generelt via opplysende og opplærende tiltak under prøvene og treninger,
spre informasjon, utvikle og vekke interesse blant oppdrettere, eiere og publikum generelt
om at de praktiske prøvene er en kulturell hendelse, en sport og en samfunnsnyttig aktivitet.
Prøvene har til hensikt å fortsette arbeidet denne rasen har utført i mange år om bord på
fiskebåtene, som fiskerens gode hjelper.
Oppgavene til vannkomiteen: Vannkomiteen skal gjennomføre aktiviteter og
arrangementer som de mener vil være med på å øke interessen og engasjementet rundt
vannarbeid i Norge.
Vannkomiteen sine primære oppgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangere vannkonkurranser
Arrangere vannprøve kurs
Arrangere treninger
Skrive reglement og få dette godkjent hos NKK
Dialog med vannprøvedommere.
Utdanne/videreutdanne flere vannprøvedommere.
Godkjenning av dommere etter en helhetlig og lik vurdering.
Bidra globalt for en lik forståelse og bedømming av vannsporten og godkjenning av
dommere.
Dialog med styret.
Utdanne/videreutvikle trenere.
Dialog med trenere.
Sette rammer og føringer for treninger og konkurranser i regi av RPVH.
Ta imot søknader for avholding av konkurranser.

Økonomi:
Vannkomiteen vil ikke ha en egen økonomi, men ha dialog direkte med Styret
i raseklubben. Dog vil en av personene i Vannkomiteen være hovedansvarlig for dette
området og dialogen med Styret.
•
•
•

Vannkomiteen setter opp eget budsjett for året som godkjennes av styret.
Store avgjørelser (investeringer over 5.000,- pr. år) diskuteres med styret i forkant
gjennom løpende dialog. Små avgjørelser tas av Vannkomiteen.
Kostnader utover godkjent budsjett skal godkjennes av styret i forkant. Retningslinjer
for økonomisk godtgjøring i henhold til Funksjonsbeskrivelsen godkjent av Årsmøte.
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•
•

•

Kompensasjon for utlegg, kjøring etc. følger RPVHs direktiver om økonomisk
kompensasjon, og godkjennes i forkant av styret.
Ved konkurranser/kurs/arrangement: Alle arrangementer skal ha eget
budsjett/oversikt over økonomiske forhold. Påmeldingsavgift går inn til raseklubben
og kostnader dekkes av raseklubben. Vannkomiteen sender kvitteringer til styret for å
få godkjent og refundert utlegg.
Utdanning/utvikling av dommere og trenere: Egne kontrakter utarbeides i samarbeid
med styret. Vanndommere og trenere skal fullføre sin kontrakt fra en utdanning før
man kan få dekket ny utdanning. Dersom man hopper av utdanningen før kontrakten
man har signert er fullført må man selv betale kostnadene til RPVH. Man er ikke
godkjent dommer/trener før hele kontrakten er gjennomført etter gitte rammer.

Dialog med styret: Vannkomiteen vil ha løpende dialog med styret. Styret kan når som
helst spørre om tilbakemelding på hvordan status er i forhold til arrangementer og aktiviteter i
Vannkomiteen, og vil få tilsendt møteprotokoller. Vannkomiteen er ansvarlig for
arrangementene og aktivitetene de setter opp, og får gjennom dette mandatet arbeidsro til å
gjøre en best mulig jobb.
Funksjonsbeskrivelse: Dette mandatet er et vedlegg til funksjonsbeskrivelsen for alle verv
og komiteer underlagt Raseklubben for Portugisisk Vannhund. Mandatet og
funksjonsbeskrivelsene er til for å gi arbeidsro og kontinuitet i klubben og i komiteene.
Spesielt gjelder dette Vannkomiteen som er med på å bygge opp en ny sport. I tillegg til
mandatet og funksjonsbeskrivelsen, utarbeider Vannkomiteen egne oppgaver og rutiner.
Disse vedtas av Vannkomiteen, ses gjennom av styret og trenger ingen godkjenning av
styret.
Reglement: Det vil være Vannkomiteen som har dialog med NKK i forhold til utarbeidelse av
reglement for vannarbeid. Styret holdes informert underveis. Styret må godkjenne
reglementet før det sendes til NKK for godkjenning.
Mandat: Mandatet bør ligge fast frem til sporten er godkjent av NKK og i en sesong etter
dette. Dette av praktiske årsaker og for å sikre kontinuitet i komiteen over lengre tid og frem
til sporten har befestet sin posisjon i hunde-Norge. Mandatet kan kun endres gjennom
Årsmøte. Ved prekære situasjoner kan styret på forespørsel fra Vannkomiteen, og seg selv,
gjøre midlertidige endringer. Faste endringer til mandatet gjøres på Årsmøte og skal signeres
av styrets leder i etterkant.

Sted og dato: 12.03.2016
Formann v. Årsmøte:
Anne Elizabeth Nordheim

Vedlegg:
•

Vedlegg til funksjonsbeskrivelsen for Vannkomiteen
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