Raseklubben for Portugisisk Vannhund
kaller inn til digitalt

Årsmøte 2020
Lørdag 10.10.2020
Sted: Digitalt, på Zoom meeting – (Ikke brukt zoom før? Se nederst på siden.)
Tid: kl 12.00
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/ibX9iVGrXqZRCsXh8
Påmeldingsfrist : onsdag 7 oktober.
Merk: Det blir gjennomført elektronisk avstemming 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 lørdag 03.10. og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps.

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
Zoom-programmet 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
Vedtak:

1.5 Valg av to personer til å signere protokoll
Vedtak:

2.

Årsberetning for 2019
Styret har i 2019 bestått av følgende:
Leder:
Mona Holte (1 år)
Nestleder:
Mona Lindrupsen (2 år)
Styremedlemmer:
Beate Henningsen (2 år)
Ragnar Lie (2 år)
Hege Skomedal (1 år)
Varamedlemmer:
Jarle Gåsøy (1 år)
Even Storskogen Prydz (1 år)

Styret har i 2019 avholdt 6 styremøter og behandlet 60 saker. Referatene fra disse er lagt ut på
Raseklubbens hjemmeside.
http://www.portugisisk-vannhund.no
Årets Rasespesial og aktivitetshelg ble arrangert på Hamresanden i Kristiansand 23.-25. august.
Rasespesialen:
Dommeren på årets Rasespesial var Marita Østlund Holmsten fra Sverige. Klubben hadde bedt
om en åpen bedømming, noe hun fulgte veldig godt opp. Dette fungerte veldig bra og skapte
godt miljø og engasjement både hos utstillere og tilskuere.
Til sammen deltok 25 portiser på utstillingen, inklusive free-style konkurransen.
Resultatlisten finnes her:
http://www.portugisisk-vannhund.no/aktiviteter-resultater
Aktivitetshelgen:
Etter ønske fra medlemmene hadde styret lagt opp til en helg med fokus på lek, læring og
aktiviteter. Målet var å ha det gøy sammen enten man vil stille ut, drive vannaktiviteter, lære
lydighet, pelsstell, rallylydighet eller rett og slett bli kjent med andre portiseiere.
Det sosiale var selvsagt viktig. Et viktig mål var at hundeeierne skulle bli kjent med hverandre og
ha det sosialt sammen. Det ble arrangert felles grilling begge kvelder, hvor ca 40 personer var
samlet i teltet for hyggelig samvær.
Mange satt pris på at vannarbeidet er i gang igjen med kurs både lørdag og søndag, og med en
uoffisiell konkurranse som avslutning på helgen søndag. 12 hunder deltok, og med deltakerne fra
hele samlingen som tilskuere.
Tilsammen deltok ca 30 hunder, og nesten dobbelt så mange eiere på samlingen.
Styret fikk både underveis og i ettertid veldig gode tilbakemeldinger på arrangementet. Det var

heller ingen ulempe at være var flott med sol og varme på den fine Hamresanden. Det ble også
satt pris på at hyttestandarden var god og at det var flere ulike hytter å velge mellom.
Medlemmer
RPVH har, ved årsskiftet 497 medlemmer, i forhold til 484 medlemmer på samme tid i fjor. Styret
mener det er et stort potensiale å verve flere medlemmer blant alle de som er medlemmer på
klubbens facebook-side (p.t. 2286 medlemmer) og i tillegg promotere husstandsmedlemskap.
Portisposten
Portisposten har kommet ut med kun 2 nummer i løpet av 2019. Styret mottatt stadig
tilbakemeldinger om at portisposten er hyggelig og nyttig lesning, og det legges opp til 3 nummer
i 2020.
Økonomi
I august tiltrådte Nicolai Sebergsen som ny kasserer for klubbens og vi takker Inger Lundkvist for
den gode jobben hun har gjort gjennom flere år.
Forslag til vedtak:
Styrets årsberetning godkjennes.

3.

Regnskap for 2019 med revisjonsberetning
Regnskap for 2019 legges frem med et underskudd i resultatregnskapet på kr 4773,19,- Ny
egenkapital utgjør per 31.12.2019 kr 165.484. Av dette utgjør kr 93.070,54 - beholdning i bank.
Regnskap for 2019 følger som eget vedlegg
Revisjonsberetning følger som eget vedlegg.
Brev til styret fra revisor

Forslag til vedtak:
Regnskap for 2019 godkjennes med et underskudd på kr 4773,19 ,Revisjonsberetning for 2019 tas til etterretning.
Forslag til vedtak:
Regnskapet godkjennes

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

4.

Handlingsplan for 2020
Raseklubbens viktigste oppgave er å forvalte daglig 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 det handler om den årlige rasespesialen i kombinasjon med
aktivitetshelg, videreutvikling av vannarbeidet og det langsiktig arbeidet med å ivareta portisenes
helse og særpreg.
For 2020 vil styret konkret prioritere følgende:
Komiteer:
Styret vil fortsette arbeidet med å vitalisere de ulike komiteene. Dette gjelder
utstillingskomiteen, helsekomiteen og ikke minst vannkomiteen.
o En mer aktiv utstillingskomite er viktig 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. Å få etablert en aktiv helsekomite
er viktig for å besvare og ta seg av spørsmål knyttet til helse.
o Vannarbeid er en kjerneaktivitet for raseklubben. Etter en periode uten vannkomite
arbeides det nå med å etablere en ny vannkomite og samtidig få i gang vannarbeidet
(kurs og uoffisiell konkurranse på Hamresanden var et ledd i dette) En egen
arbeidsgruppe er i gang med arbeidet. Se eget vedlegg om status når det gjelder dette.
Revisjon av RAS:
RAS (Rasespesifikk avlsstrategi for Portugisisk Vannhund) er et formelt referansedokument for
hvordan rasen skal forvaltes og skal derfor oppdateres jevnlig. Dagens utgave er noe på overtid.
Styret tar sikte på å få RAS oppdatert i løpet av 2020. Dette avhenger i noen grad av om det
lykkes å etablere helse- og utstillingskomiteene, som vil kunne bidra med kompetanse og innsikt
ved en slik gjennomgang.
Aktiviteter:
Rasespesial og Aktivitetshelg 2020 blir 21.08. – 23.08.2020, på Jeløya i Moss. Det er gjort avtale
både med utstillingsdommer og kursholder og dommer for vannarbeidet. Arbeidsgruppen for
vannarbeid arbeider dessuten med å reetablere kontaktnettet for vannarbeid for å få i gang
regionale aktiviteter, som der det er naturlig ses i sammenheng med regionale
aktivitetskontakter. Det arbeides dessuten med å etablere et nærmere samarbeid med den
svenske Portisklubben om vannarbeid, slik at eventuelle fellesarrangementer kan komme begge
til gode. Se eget vedlegg om status og planer når det gjelder vannarbeid.
Vervekampanje:
Styret jobber videre med å øke medlemsmassen i klubben, og vil i løpet av året gjøre ulike tiltak
for å klare dette. Her vil Facebook siden og klubbens hjemmeside bli brukt for å treffe flest mulig.

Styret mener det ligger et stort potensial i å verve flere medlemmer blant alle de som er
medlemmer på klubbens Facebook-side (p.t. 2286 medlemmer) og i tillegg promotere
husstandsmedlemskap.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan for 2020.

5.

Budsjett 2020

Inntekter
Medlemskontingent
Aktivitetshelgen
Rasespesialen
Salg
Sum driftsinntekter

161445

Utgifter
Aktivitetshelg
Div kostnader
Forsikring
Kurs/møter
Porto
Rasespesialen
Trykking/posten
Web/datautgifter

35000
1000
2500
50000
10000
35000
20 000
8000

Sum driftskostnader
Resultat

161500
-55

Forslag til vedtak:
Fremlagte budsjett for 2020 godkjennes.

6.

141645
5250
11550
3000

Innmeldte saker fra styret eller medlemmer
-Det er ingen innmeldte saker fra medlemmer eller styret.

7.

Behandling av kontingent
(Skal i flg. lovene skje på hvert årsmøte.)
Kontingenten ble sist årsmøte 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 leder, styre og varamedlemmer
Leder: Mona Holte på valg 2020
Nestleder: Mona Lindrupsen på valg 2021
Styremedlem: Ragnar Lie på valg 2021
Styremedlem: Beate Henningsen på valg 2021
Styremedlem: Hege Skomedal på valg 2020
Varamedlem: Even Storskogen Prydz på valg 2020
Varamedlem: Jarle Gåsøy på valg 2020
Innstilling fra valgkomiteen :
Leder :
Nina Kilbane (2år)
Medlemmer: Jarle Gåsøy ( 2 år)
Varamedlem: Line Gran Solberg (1år)
Even Storskogen Prydz (1 år)
Det er ingen motkandidater til styreverv i årets valg.
Valgkomiteen :
Leder: Hege Line Løwer (2 år)
Medlem : Elisabeth Tverelv Jakobsen (1 år)
Medlem : Mia Charlotte Hansen (1 år)
Varamedlem : Gro Lysgaard Linevik (1år)
Vararevisor : Trine Omholt Nicolaisen (1år)

Vedtak:
Følgende ble valgt:
o Leder:
o Styremedlem:
o Varamedlemmer:

8.2

Valg av valgkomité
Se valgkomitéens innstilling under 8.1
Leder (velges for 2 år i 2020):
To medlemmer for 1 år:
Én vararepresentant for 1 år:
Vedtak:
Leder for 2 år:
To medlemmer for 1 år:
Én vararepresentant for 1 år:

8.3

Valg av revisor for 1 år
Se valgkomiteens innstilling under 8.1
Forslag til vararevisor for 1 år:
Vedtak:

Årsmøtet avholdes i henhold til lovene
http://www.portugisisk-vannhund.no/web_documents/rpvh_lover_fra_2013_-_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
Årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps.
Eventuelle forhåndsstemmer, sendes til
Raseklubben for Portugisisk Vannhund
v/ Mona Irene Holte,
Edveien 42,
1680 Skjærhalden
Vel møtt til årsmøte i Raseklubben for Portugisisk Vannhund

Med vennlig hilsen
Styret

