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Raseklubben for Portugisisk Vannhund 

innkaller til ordinært årsmøte 2016  

  

Lørdag 12.mars. kl 19.00. Quality Hotel & Resort 
Kristiansand, Travparkveien 14  

(ved siden av sørlandshallen). Kristiansand 
 

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 2015  

3. Behandling av regnskap for 2015 med revisjonserklæring  

4. Behandling av budsjett for 2016  

5. Kontigenten: Av Lover og regler for Raseklubben for Portugisisk Vannhund, §3-4 f) På  -----

-----------dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling ------------------

-----------   av kontigenten. Forslag til vedtak: Ingen endring 

6. Behandling av innkomne saker Godkjenning av:   

a. Endring av avlsreglene: Mange benytter seg av ”fri gjennom foreldre” (free by parents) i 

stedet for å teste hundene sine. Vi har tidligere ikke satt noen grense for hvor mange 

generasjoner dette kan gjøres. Etter å ha rådført med Sue Pearce-Kelling ,President and 
Manager, OptiGen, har styret og helsekomiteen følgende forslag til vedtak: ”Fri gjennom 

foreldre(free by parents) godkjennes i 2 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som 

Normal/Clear. Dvs at for eks en tispe som er avkom etter to frie foreldre kan få et kull med 

en hanne av to frie forelde, og at deres avkom igjen kan gjenta dette før deres avkom igjen 

må testes før avl. Det bør derfor differensieres med for eks ”fri gjennom foreldre 1 

generasjon” og fri gjennom foreldre 2 generasjon”.  For komplett tekst se side 9. 

b. Funksjonsbeskrivelser for styrearbeidet i Raseklubben for Portugisisk Vannhund, her 

under også andre verv og komiteer:  Denne beskrivelsen er et krav for organisasjoner som 
RPVH, og fra Nkk til underliggende klubber. Funksjonsbeskrivelsen er ment som et 

hjelpemiddel for å synliggjøre roller og arbeidsoppgaver i klubbens styre/regi. Ved å gå 

inn på våre hjemmesider www.portugisisk-vannhund.no finner man beskrivelsene i sin 

helhet for gjennomgang. De blir også delt ut på årsmøte. I tillegg til funksjonsbeskrivelsene 

er det utarbeidet levende dokumenter/huskelister for enkelte verv/komiteer. Disse er 

endringsbare og skal ikke avgjøres av årsmøtet. 

c. Godkjenning av mandatet til Vannkomiteen. Ved å gå inn på våre hjemmesider 

www.portugisisk-vannhund.no finner man beskrivelsene i sin helhet for gjennomgang. De 
blir også delt ut på årsmøte. 

d. Godtgjøring for webansvarlig: Webansvarlig har et kontinuerlig arbeide med 

oppdateringer, postinger og ansvaret for at siden er levende. Forslag til vedtak: 1500,- pr 

år som utbetales ved utgangen av året. 

e. Godtgjøring for redaksjonen i Portisposten  

Forslag til vedtak: 1000,- pr blad. Portisposten er et krevende stykke frivillig arbeide. Gis 

etter hvert blad er ferdig eller samlet ved årets slutt. 

f. Tilpassing av klubbens logo. I samarbeide med Nkk, har vi gjort en tekstendring i vår logo. 
Dette er for å synliggjøre at Raseklubben for Portugisisk Vannhund er den offisielle 

rasekubben i Norge. Se logo s.8 

7. Valg av styret (vedlagt) 

a. Nestleder 2 år 
b. Styremedlem 2 år 
c. Styremedlem 2 år 
d. Varamedlem 1 år 
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e. Varamedlem 1 år 
Valgkomite: 

f. Medlem 1 år 
g. Medlem 1 år 
h. Varamedlem 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 Raseklubben for Portugisisk Vannhund 

 

 

Årsberetning 2015 
Styret 

Leder Anne Elizabeth Nordheim 

Nestleder Ann-Bjørg Moan (trakk seg i august) Anne Nielsen gikk inn i rollen. 

Styremedlem Anne Nielsen 

Styremedlem Monica Vehus 

Styremedlem Carine Grønolen 

Varamedlem Karianne Dahl Lied 

Varamedlem Tove Nordlie 

Kasserer Inger Lundkvist     

    

Revisor: Øyvind Berg Larsen 

Vararevisor: Ragnhild Bjørnstad 

Valgkomite 

Medlem Anne Kirsti Sommer 

Medlem  Even Storskogen 

Medlem Runi Kristiansen 

Varamedlem  Kjersti Dahl 

 
Webansvarlig: Karianne Dahl Lied  

Portisposten: Ester Knudsen - redaktør 
 

Medlemmer:  

Klubben har pr 31.12.2015 395 klubbmedlemmer, 20 Bladmedlemmer og 9 husstandsmedlemmer.  

  

Styremøter:  
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Styret har avholdt 14 styremøter via telefonkonferanse og personlige oppmøte i perioden 7 mars 

2015 til 12 mars 2016 

12 av de er protokollført for offentligheten med vedtak og informasjon. 

 
Portisposten: 

Det har vært utgitt 3 nummer av Portisposten i 2015 

 

Økonomi:  

Klubben har gått med overskudd på 36 338,- og har en sum egenkapital/gjeld på kr 194 348,- i 

utgangen av 2015.  

 

Aktivitet og arrangement for medlemmer:  

Vi er veldig stolte av alle aktivitetskontaktene våre rundt omkring i landet. De formidler treff og 

ulike aktiviteter gjennom sine Facebook grupper, og mange har funnet nye turkamerater og møtt 

hverandre til glede for eiere og hunder. Treffene er for ALLE med portis. 

 

På lørdager ( fra oktober til april) holdes det vanntreninger inne i basseng i Moss. Her er alltid alle 

dager fulltegnet, og det er en veldig populær aktivitet. Også i Sandvika i Oslo har de hatt noen 

vanntreninger. På strendene rundt omkring i det ganske land arrangeres felles treninger og treff 

for aktivitet i vannet.  

 

AKTIVITETSHELG 

I mai 2015 arrangerte Styret og Vannkomiteen en aktivitetshelg for alle med Portis på Nes 

Camping i Moss. Det var en kjempesuksess med fulltegnede aktiviteter: Flyball, Utstillingstrening, 

klippekurs, vannkurs, vanntrening og vannkonkurranse. Vi hadde besøk av veterinær Ruth-Anne 

Aas fra Jeløy Dyreklinikk som fortalte om førstehjelp, og en felles middag med mye latter og 

morsomme taler. 

Vannkomiteen utdannet også 5 vanntrenere denne helgen. 

 

VANNARBEIDE: 

Vanntrenerene har fulgt opp med vanntreninger i Bergen, Kristiansand, Oslo og i Østfold. Og det 

har boblet med badeglade portiser på strendene. Dette har rekruttert flere eiere og hunder som 

har deltatt på konkurranser i Moss, Kristiansand, Bergen og Oslo. 

I 2015 har 3 dommere vært i Sverige og fått videreutdannelse i Vannprøver. Vannkomiteen har 

også snart ferdigstilt dokumenter for Vannprøver som skal sendes inn til Nkk i et ledd for å få 

sporten offentliggjort. 

 

RASESPESIALEN: 

Rasespesialen ble i år avhold i på samme sted som Europavinner Utstillingen. 

 

PORTISEFFEKTER: 

I år har vi fått et handlenett i tillegg til våre t-skjorter. De kan kjøpes gjennom hjemmesidene. 

 

NETTSIDER 

Våre nettsider er under omstrukturering og får en liten ”facelift”. Vi ønsker å gjøre det enklere med 

salg av portisartikler, og få en tydeligere profil og bedret brukervennlighet. 

 

RAS er sendt tilbake til Nkk med rettelser etter Nkks notater. 

 

Styrets oppgaver siste styreår: 

Foruten å delta på alle aktiviteter og bistå de forskjellige komiteene i deres arbeide, har styret i 

korte trekk jobbet med følgende: 

• Det har manglet funksjonsbeskrivelser for alle verv og komiteer i klubben. Dette har vært 

en av hovedsakene styret har jobbet med i 2015. Funksjonsbeskrivelsene i sin helhet ligger 

på hjemmesiden. 



Postadresse:      E-mail: post@portugigisk -vannhund.no  
Marsveien 8    Klubbsider: www.portugisisk-vannhund.no  
1513 Moss       Org.nr. 986339698 

4 av 12 
  

 

• Etablering av Styreprotokoller: Styrereferatene er unndratt offentligheten og underlagt vår 

taushetserklæring. Likevel skal man kunne på oppfordring (dette i henhold til NKKs lover 

og vedtekter) kunne utlevere/offentliggjøre såkalte Styreprotokoller. Styreprotokollene er 

en oppsummering av vedtak og saker som styret I Raseklubben for Portugisisk Vannhund 

arbeider med. Det understrekes at dette ikke er styrereferater, men en protokoll som viser 

vedtak/saker styret har. Styret kan velge å unndra saker/vedtak fra offentligheten. 

Årsakene for ikke å ha med alle punktene som i et styrereferat, kan være sensitivt 

materiale, at saker går igjen i referatene etter som de utvikles eller at det ikke er 

nødvendig å informere på samme nivå i alle saker. I hovedsak er det vedtak som skal 

refereres i protokollen. Her kan man også vise om det er uenighet ved vedtak. Styrets mål 

er å få en oppdatering av Styreprotokollen på hjemmesiden etter hvert styremøte. Slik kan 

medlemmene få en kontinuerlig opplysning om hva styret jobber med. 

• Oppdatering av hjemmesiden: Hjemmesiden har trengt en oppussing både i utseende, 

brukervennlighet og innhold. Dette jobbes det videre med, selv om noe vil være synlig 

allerede nå. 

• En hånd er strukket ut til samarbeide med den svenske raseklubben. Vi har nå en felles 

Helsekomité og planlegger også en dobbelutstilling i 2018, hvor man på samme 

utstillingshelg vil få muligheten til å delta på både den norske og svenske Rasespesialen. 

Det blir også et fremtidig møte med styret i den svenske klubben for å se på hvilke andre 

samarbeider som kan gange klubbene og rasen. 

• Helsekomiteen har hatt behov for flere norske medlemmer for å drive den norske delen av 

arbeidet fremover. Det har vi fått, og håper at i 2016 kan vi endelig gå i gang med flere 

oppgaver som ligger og venter. 

• Røntgen tilbud ved Veterinærkontorer rundt om i landet: I Portisposten nr.2 postet vi 

rabattkuponger for HD-Røntgen. Veterinærkontorene rapporterer positivt tilbake. Og vi vil 

jobbe med flere slike type tilbud fremover. 

• RAS: endringene ønsket av Nkk med tilleggsopplysninger er gjort og sendt tilbake. 

• Raseklubbens identitet: vi opplever stadig forvirring både av potensielle og eksisterende 

medlemmer hva gjelder Raseklubben for Portugisisk Vannhunds identitet som den 

offisielle raseklubben i Norge. I kommunikasjon med Nkk, har vi derfor omformet vår 

eksisterende logo slik at den skal fremstå mer tydelig. 

• Styret har også utarbeidet  et forslag til retningslinjer for kompensasjon ved frivillig arbeide 

i klubben og vedtok dette som en mal ved for eks kjøregodgjørelser etc. 

 

Utfordringer: 

Det er alltid en utfordring i alle Raseklubber, og også i andre frivillige organisasjoner, å få 

medlemmer til å påta seg verv og arbeidsoppgaver. Dessverre er man ofte redde for at man ikke 

kan nok til å gjøre en innsats, man kan være redd for å bli både bedømt og kritisert for det man 

bidrar med, og enkelte steder kan det også oppstå ukulturer hvor man har en svært lav terskel for 

å kritisere andres bidrag eller måter å kommunisere på. Der det finnes internettfora dukker det 

også ofte opp ”nett troll” i forskjellige former. I miljøet rundt Raseklubben ser vi begge deler 

dessverre – noe som ofte hindrer mange i å dele sine erfaringer, kunnskap og gleder.  

Styret vil fortsette sine intensjoner inn i 2016, med ønske om å skape glede gjennom delt interesse 

for den Portugisiske vannhunden enten den fungerer som familiehund, showhund eller 

brukshund…ja kanskje er den alle tre kategorier for mange. Vi ønsker oss et godt miljø med 

nulltoleranse for nett troll, trolling, baksnakkelser og skittkasting i noen som helst form. Derfor 

utøver vi også streng sensur i alle våre kanaler og retningsliner er gitt for disse. 
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BUDSJETT 2016 
Raseklubben for Portugisisk Vannhund 

 

Medlemskontigenter   116 500 

Inntekt fra Rasespesialen     25 000 

Inntekter Aktivitetshelg  25 000 

Inntekter fra vannarbeide  15 000 

Inntekter salg  3 000 

SUM driftsinntekter  184 500 

   

Utgifter Rasespesialen  - 30 000 

Utgifter Aktivitetshelgen  - 20 000 

Utgifter Vannarbeide  -20 000 

Styrehonorarer  - 5 000 

Regnskapshonorar  - 5 000 

Kontorrekvisita  - 1 500 

Trykking Portisposten  - 55 000 

Web/datautgifter  - 3 500 

Kurs/Møter  - 25 000 

Porto  - 10 000 

Reklamekostnader  - 8 000 

Forsikring  - 1 500 

Annen driftskostnad   - 10 000 

   

Sum driftskostnader  -184 500 

Sum budsjett  0 

 

 

 

Endring i logoen 

Vi har lenge hatt en utfordring i å bli definert og å syns som den 

offisielle raseklubben i Norge. 

Derfor går vi nå ut litt tydeligere på våre nettsider, og også i 

form av logoen. Det er den samme logoen, altså den samme 
hunden, men med en litt annen utforming og tekst rundt. 

 

 

I samarbeid med Nkk er deres logo som vist her  

gitt av Nkk til bruk sammen med Raseklubbens 

logo, og benyttes der det passer. Vi håper også 

at utformingen vil fungere også ovenfor 

utenlandske forbindelser på en mer tydelig 
måte. 

 

Vi skal også nå fremover fornye våre produkter 

for salg, og endringen i logoen passer godt inn. 
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Vedlegg punkt 6. a. 

Svarbrev fra Optigen: 

” Thank you for contacting OptiGen with this important question. In theory, Normal by Parentage 
should be a valid determination of genetic status indefinitely. The problem, of course, is the possibility 
of error—e.g. in either misidentification or mis-handling/laboratory error of the original samples that are 
being relied upon as Normal or also the possibility of incorrect parentage in subsequent offspring. It is 
because of these concerns regarding the possibility of error that OptiGen promotes verification of 
genetic status on presumed Normal offspring through our “Normal x Normal” (NxN) discounts—
available on our website here: http://www.optigen.com/opt9_normaltonormal.html. This reduces the 
price of CEA or prcd tests to $95 and all other tests to $75. In addition, other promo codes can be 
applied to the N discounts. 
 
If Normal by Parentage (without confirmation by direct DNA testing of the offspring) is going to be 
allowed, I would advise that parentage testing should also be required in order to remove at least one 
source of error. I believe the policy of the OFA (the USA’s primary dog health database) is to allow 
one generation of Normal by Parentage as long as DNA testing to verify parentage has also been 
done.  This approach helps but unfortunately does not prevent error due to original misidentification of 
or laboratory error in the handling of the sample that was submitted for inherited disease testing to the 
various laboratories that perform this service.  
 
I hope this helps inform your committee’s decisions on how to handle this important question. 
 
Kind regards, 
Sue PK 
______________ 
Sue Pearce-Kelling  
President and Manager, OptiGen, LLC  
Cornell Business & Technology Park  
767 Warren Road, Suite 300  
Ithaca, NY 14850 “ 
 

Regler for valpeformidling og oppdretterformidling gjennom RPVH: 

 

Oppdretter: 

• for å stå som oppdretter videreformidlet gjennom RPVH må oppdretter ha minimum ett kull 

registrert og som er tilfredstilt etter RPVHs avlsregler. 

• oppdretter skal være medlem av Nkk og RPVH 

• Oppdretter skal følge Nkks lover og regler, og Nkks avlsstrategi og helseprogram. 

• Oppdretter skal gjøre seg kjent med RPVHs RAS(Rasespesifik avlsstrategi for RPVH) 

dokument 

• Oppdretter skal følge RPVHs statutter. 

• Oppdretter skal informere sine valpekjøpere om og anbefale medlemskap i RPVH. 

 

Valpeformidling: 

• alle kull kan formidles gjennom RPVH. 

• alle attester på tester skal sendes uoppfordret. 

• ved kull som ikke tilfredsstiller RPVHs avlsregler vil det bli gjort oppmerksom på dette i 

formidlingen. 

 

Avlsregler for Raseklubben for Portugisisk Vannhund: 

RPVH skiller mellom regler og anbefalinger. Reglene er vedtatt ved årsmøte, og kan kun endres 

ved vedtak på Årsmøte. Anbefalingene vil variere ettersom hva RPVH ser som fokusområde, og 

ettsom hva som kan være nyttig å informere om. 

 

Reglene: 

• Begge foreldredyrene skal være ID merket og registrerte i sitt hjemlandslands kennelklubb 

register. 
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• Tispa skal være eldre enn 2 år . Ved unntak skal det foreligge veterinærattest. 

• HD – Begge foreldredyr skal være røntget med resultat A eller B, eller motsvarende 

utenlandske attester godkjent av Nkk. 

• PRA – Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri prcd-PRA med resultatet 
Normal/Clear (A, A1). Fri gjennom foreldre(free by parents) godkjennes i 2 generasjoner 

(med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. Generasjonen merkes med ”fri 

gjennomfforeldre 1-” eller ” 2 generasjon”. 

• Cardio – Minst en av foreldredyrene skal være testet og fri for Cardio (Juvenile Dilated 

Cardiomyopathy) med resultatet Normal/Clear. Fri gjennom foreldre(free by parents) 
godkjennes i 1 generasjoner (med virkning fra 01.okt.2016) som Normal/Clear. 

Generasjonen merkes med ”fri gjennomfforeldre 1-” eller ” 2 generasjon”. 

• Øyenlysning – begge foreldredyr skal øyelyses med en attest ikke elder enn 12 måneder 

før parring. 

• Innavlsgrad – innavlsgraden skal være mindre enn 6,25% 

• Valpene registreres i Nkk 

 

RPVH anbefaler også: 

• I avlsreglene står det at minimum en av foreldre testes for PRA og Cardio, vi vil likevel 

anbefale at begge foreldrene er testet. 

• IC ( improper coat) Minimum en av foreldredyrene testes og ikke er bærer av IC. 

• At det ikke brukes en hannhund som overskrider anbefalte grensen for avkom i Norge på 

% siste 5 år. (pr. 12.03.2016 er det ca 41 valper) 

• Det anbefales at avlshundene har deltatt på utstilling ved minimum to forskjellige 
utstillinger og for forskjellige dommere. Dette for å sikre at rasetypiske trekk blir fokusert 

på, og for å få en bedre forståelse for kombinasjonen man ønsker å gjøre. 

• Les gjennom RAS dokumentet og gjør deg kjent med utfordringer og målsetninger. 
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Valgkomiteens forslag på styret 2016/2017 

 
LEDER:   Anne E. Nordheim   – 1 år igjen av verv 
NESTLEDER:  Siw Riise    - Ny for 2 år 
STYREMEDLEM: Anne Nielsen   – 1 år igjen av verv 
STYREMEDLEM: Monica Vehus   - Tar gjenvalg (2 år) 
STYREMEDLEM: Ida Kristine Sollie Flaatten - Ny for 2 år 
 
VARAMEDLEM:  Hege Kristine Skomedal  - Ny for 1 år 
VARAMEDLEM:  Tove Nordlie   - Tar gjenvalg (1 år) 

Valgkomite: 
 
LEDER:   Even Storskogen  – 1 år igjen av verv 
MEDLEM:   Runi Kristiansen  - tar gjenvalg (1 år) 
MEDLEM:   Anne Kristi Sommer  - tar gjenvalg (1 år) 
VARAMEDLEM:  Kjersti Dahl   - tar gjenvalg (1 år) 
 
REVISOR:    Øyvind Berg Larsen – 1 år igjen av verv  
VARAREVISOR: ! Ragnhild Bjørnstad – 1 år igjen av verv!

!

!

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, kan avgi skriftlig forhåndsstemme kun på  
personvalg som skal behandles på årsmøtet. 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 senest 1 uke før årsmøte og åpnes av årsmøtets valgte tellekorps. 
 
Even Storskogen Anne  Kristi Sommer   Runi Kristiansen 
   
 

Sign Sign     Sign 

  

 

Klubbens adresse til forhåndsstemmer:  
Raseklubben for Portugisisk Vannhund 
Marsvegen 8, 1513 Moss 

!

!
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Stemme%seddel%valg%2016:%
Verv Navn Periode Foreslått av JA 
Nestleder Siw Riise Ny for 2 år Valgkomiteen  
Styremedlem Monica Vehus Ny for 2 år Valgkomiteen  
Styremedlem Ida Kristine Sollie Flaatten Ny for 2 år Valgkomiteen  
 
Varamedlem Hege Kristine Skomedal Ny for 1 år Valgkomiteen  
Varamedlem Tove Nordlie Ny for 1 år Valgkomiteen  
     
 
Valgkomite Runi Kristiansen Ny for 1 år Valgkomiteen  
Valgkomite Anne Kristi Sommer  Ny for 1 år Valgkomiteen  
Valgkomite 
varamedlem 

Kjersti Dahl Ny for 1 år Valgkomiteen  

 
!

 
Følgende forslag kom inn fra klubbens medlemmer og har takket ja til verv: 
 
Siw Riise, Monica Vehus. 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


