
 

Møtereferat               
Referat styremøte 
RPVH 09/09/21 

Zoom meetings kl 20:00 

Skrevet av: Katrine Liljevangen 
Tilstede: Ragnar Lien 

Mona Lindrupsen 
Nina Kilbane 
Line Gran Solberg 
Even Storskogen Prtdz 
Katrine Liljevangen 
Jarle Gåsøy 

Ikke tilstede:  
 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Hva Frist Web 
relevant  

Arbeidsnotat 

 Åpning  Leder ønsker velkommen til styremøte    
 Evaluering av 

rasespesialen 
 Over 50 hunder som deltok totalt. 32 

hunder på offisiell utstilling, 8 valper, 
10 på freestyle, 20 på vannkurs, 11 på 
vannkonkurranse. 20 på våt utstilling 
på søndag. Dommer synes denne 
måten og stille portis på var 
spennende, og givende. 

  Nina har sendt inn til NKK ang 
vannarbeid. Innlegg om rasespesialen i 
Portisposten også, Nina skriver og 
deler med resten før det sendes inn. 
Ragnar og Line skriver om vannarbeid-
delen. Få tak i bildene fra Trine. 
 
Hege utarbeider en to-do list som vi kan 
ha til neste år.  
 

 Ansvarsområder til 
styremedlemmer 

 Even: Utstilling 
Ragnar og Line: Vannarbeid 
Katrine: Sekretær  
Mona: Raseinformatør 

  Katrine sender saksliste ut to dager før 
styremøte. 

 Svar på mail  De som er i respektive komiteer svarer. 
Utover dette svarer Leder. 

  Even tar kontakt med medlemmene.  
Følger opp at det blir søkt om utstilling i 
2022.  



 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Hva Frist Web 
relevant  

Arbeidsnotat 

Dobbelutstilling med den spanske 
vannhundklubben? 
Sjekk med dommere. Samarbeid med 
den svenske raseklubben til neste år. 

 Utstillingskomite Even Sidesatt fra styret, men ansvarlig er i 
styret. Medlemmer: Hege Kristine 
Skomedal, Nina Botterli og Even 
Storskogen Prydz 

  Even tar kontakt med medlemmene.  
Følger opp at det blir søkt om utstilling i 
2022.  
Dobbelutstilling med den spanske 
vannhundklubben? 
Sjekk med dommere. Samarbeid med 
den svenske raseklubben til neste år. 

 Helsekomite Mona L Medlemmer: Mona Lindrupsen og 2 stk 
med kompetanse 
 

  Mona hører med Britt Elin Salt og en til 
 

 Dommerutdannelse  Utdanne dommere innenfor rasen.   Utstillingskomite sjekker rundt dette. 
Samarbeid med svenskene? 

 Portisposten  Øke engasjement for å få sendt inn 
bidrag 

  Lage ett innlegg på Facebook der vi 
ufarliggjør  
det å sende inn til portisposten.  
Katrine følger opp innlegg og motiverer 
til å sende 
inn. Stafettpinnen. Grafisk stripe, 
Katrine hører  
med Nadia. 

 Oppdatering av 
RPVH’s 
hjemmeside 

 Gå gjennom hjemmesiden for å få 
bytte ut utdatert informasjon 

  Styret går gjennom dette. 



 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Hva Frist Web 
relevant  

Arbeidsnotat 

 Styrehelg  14-16 januar 2022 eller 21-23 januar 
2022 

  Mulig på Hønefoss, Even sjekker 

 Manglende referater 
på nettsiden 

 Dette følges opp av styret   Referatene skrives om, og sendes inn i 
løpet av  
helga 

 Neste møte  11/10/21 kl 20:00    
Møtet slutt kl 21:25 


