Raseklubben for Portugisisk Vannhund
innkaller til ordinært årsmøte 2015
Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 7
mars 2015, kl 17:00 i møterom ved resepsjonen til hotellet
Dagsorden:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Godkjenning av innkalling og saksliste
b. Valg av ordstyrer
c. Valg av referent
d. Valg av to protokollunderskrivere
2. Behandling av årsberetning for 2014 (vedlagt)
3. Behandling av regnskap for 2014 med revisjonserklæring (vedlagt)
4. Behandling av budsjett for 2015 (vedlagt)
5. Behandling av innkomne saker
a. Godtgjøring for styremedlemmer, type telefon godtgjøring eller lignende. Dette som
en liten påskjønnelse for alt styrets medlemmer gjør samt dekning av diverse utgifter
som det blir noen av igjennom året.
Forslag til vedtak: Det settes av kr 7500 på budsjett for 2015, det vil si kr 1500 pr
styremedlem.
b. Det har tidligere kun vært anbefalt å røntge hoftene (HD-røntgen) av hunder i rasen
som skal brukes i avl. Da det kan se ut som at forekomsten av sakralisasjon, som er
en skjelettlidelse i bakre del av ryggen, er økende hos rasen og det er i denne
forbindelsen viktig å få kartlagt dette.
Forslag til vedtak: Raseklubben for Portugisisk Vannhund vil utvide sitt krav om at
hunder som skal HD-røntges, i tillegg til dette, skal få tatt et sideveis røntgen av
bakre del av ryggen (ref. sakralisasjon).
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c. Forslag om registreringsrestriksjoner av valper, Portugisisk vannhund, i NKKs
register. For saksdokumenter, se vedlegg 1 og 2.
Forslag til vedtak: Det skal innføres registreringsrestriksjoner for valper av
Portugisisk vannhund i NKKs raseregister. Det skal stilles krav om kjent status for
foreldredyrene i følgende: HD-status og PRA. En hund som har diagnose «affected»
skal ikke brukes i avl.
6. Valg av helt nytt styre (vedlagt)
a. Leder for 2 år
b. Nestleder for 1 år
c. 1 styremedlem for 2 år
d. 2 styremedlemmer for 1 år
e. 2 varamedlemmer for 1 år
f. Valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem – alle for 1 år
Årsmøtet avholdes i henhold til lovene.
Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Medlemmer som er
forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig forhåndsstemme kun på de personvalg som
skal behandles på årsmøtet. Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift.
Denne legges i en konvolutt merket ”forhåndsstemme” og medlemmets navn og adresse.
Konvolutten sendes til klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være
poststemplet senest 1 uke før årsmøtet og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps.
Alle medlemmer som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes, har møte- og
stemmerett. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, det vil si betalt
kontingent. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig
avstemning ikke kreves.
Vel møtt til årsmøtet i Raseklubben for Portugisisk Vannhund!

Med vennlig hilsen Styret i
RPVH
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Årsberetning 2014
Styret for 2014 har bestått av følgende:

Varamedlem

Gro Lysgaard Linevik
Lotte Werner Pettersen – Trukket seg fra styret 10 feb 2015
Ann-Bjørg Moan
Trine Cecilie Holte - trukket seg fra styret 17. sept 2014
Mona Volsdal
May-Liss Stunes - Styremedlem fra 10 feb 2015
Maria Durucz - styremedlem fra 18 september 2014 (enstemmig vedtatt av styret). Trukket

Kasserer

Inger Lundkvist

Revisor:
Vararevisor:

Laila Erlandsen
Ragnhild Bjørnstad

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

seg 5. februar 2015

Valgkomite
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Anne E. Nordheim
Even Storskogen
Runi Kristiansen
Kjersti Dahl

Webansvarlig: Karianne Dahl Lied
Portisposten: Ester Knudsen - redaktør
Medlemmer:
Klubben har pr 31.12.2014 360 klubbmedlemmer, 20 Bladmedlemmer og 7
husstandsmedlemmer.
Styremøter:
Styret har avholdt 9 styremøter via Skype i perioden
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Økonomi:
Klubben har gått med overskudd på kr 42.516,47,- og har en egenkapital på kr 146.197,- i
utgangen av 2014.
Arrangement for medlemmer:
Vannkomiteen har utdannet flere dommere i vannsport (level 1) og hatt flere konkurranser
& treninger gjennom året. Vannkomiteen arrangerte en stor samling på Ramton Camping
med vannsport & styret var med å arrangerte andre aktiviteter en hel helg for
medlemmene noe som vi håper kan bli en årlig tradisjon
Klubben har arrangert Spesialutstilling for Rasen på Galaasbanen i Hedmark med
dommer Jari Partanen fra Norge – mange gode tilbakemeldinger.
Vi hadde rasestand på D4A i år, mange som var innom og var veldig interesserte i vår
rase. T-shirts er tilgjengelige via vår nettside.
Aktivitetskontaktene rundt om i landet har arrangert lokale treff, byvandringer og invitert til
disse via avdelingenes Facebook-sider. Gjennom siden «Portistreff i Østfold» har det blitt
arrangert vanntreninger i vinterhalvåret og portistreff med bading på sommerstid.
«Portugisisk vannhund i Trøndelag» er også en aktiv gruppe på FB hvor det gis råd om
stell, avtaler om besøksordning for de som er nysgjerrige på rasen. «VestfoldPortis» har
invitert til byvandringer i fylket.
Vanntrening i basseng blir også gjennomført flere steder i regi av klubben gjennom hele
vinterhalvåret.
Portisposten har vært utgitt med 3 nummer i 2014.

Hilsen Styret
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