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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, 

Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne Nordheim skype 25.01.2016 – 20.00-22.15 

Tilstede: Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Carine , Monica , Tove 

Ikke tilstede: Karianne 

Av 16 saker i styrereferatet er 11 protokollført for offentligheten 
1. Helsekomiteen å suppleres med en kandidat til. Vi trenger noen som kan være med å drive fremdriften. 

Diverse kandidater er foreslått. 
2. Funksjonsbeskrivelsene, mandatene og supplerende dokumenter er nå klart til årsmøte. 
3. Vi ønsker å gjenta tilbudet med rimeligere HD-røntgen. Veterinærkontorer kontaktes. 
4. Ønsket er å forenkle salg av portisartikler på våre hjemmesider. T skjorter må også bestilles opp. 

Barnestørrelser ønskes. 
5. Rasespesialen 2016 er under planlegging. Vi trenger flere hjelpere til selve utstillingsdagen. Ser på 

mulighetene for Smellerkurs og Vannkonkurranse samme helg. 
6. Papirarbeide etc for Årsmøte er gjennomgått. 
7. Rasespesialen 2017 er søkt om 
8. Rasespesialen 2018, som er samarbeide med Rasklubben for Portugisisk Vattenhund er søkt om. 
9. Årets Portis 2015: vi samler inn informasjon for å kåre en vinner. Utstilling og andre aktiviteter. 
10. Opprydding av hjemmesidene er under planlegging. 
11. Vannkomiteen har sendt en forespørsel om å åpne vannsporten for alle raser. Styret vil vurdere dette 

da de ser helt klart nytten. 
 
NYTT MØTE: mandag om 2 uker: 8. Februar kl. 20.00 telefonmøte 
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Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne Nordheim telefonmøte 08.02.2016 – 20.00-21.50 

Tilstede: Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Carine , Monica , Tove 

Ikke tilstede: Karianne -  

Av 24 saker i styrereferatet er 11 protokollført for offentligheten 
1. Aktivitetshelgen 2016: det er fremskritt med planene og snart skall teaser sendes ut. 
2. Helsekomiteen: Anne-Sofie Sætre har sagt ja., og vi skal forsøke å finne måter å hjelpe de i gang med 

arbeidet. 
3. Vannkomiteens egen side: Vi har gjennomgått den, og gratulerer de med en flott side! 
4. Klubbens logo: forlagene for endringer i logoen er vedtatt, og blir lagt frem for årsmøte 
5. Rasespesialen 2016: 3-4 september,. Jeløya på Nes camping. Alle hyttene og 10 bobilplasser er holdt 

av. Utstillingskomiteen bør supleres. Dommer er forespurt. Folk som kan jobbe på utstillingen lørdag –  
og på vannkonkuransen søndag. Andre aktiviteter er planlagt denne helgen også.	

6. Årsmøte 2016: 12.mars.2016 Kristiansand.Papirer som skal være klare fra alle er straks på plass for 
utsendelse. Gjennomgang av utgifter/budsjett for årsmøte.	

7. Rasespesialen 2017: er i boks! Dommer: Jayne Johns UK 
8. Rasespesialen 2018: denne blir arrangert sammen med den svenske raseklubben. Her skal vi bli enige 

om en dato. 
9. Årets Portis 2014 og 2015: Vi har oppdaget at vår tidligere så dyktige utregner av utstillingsresultatene 

ikke lenger gjør disse for oss. Vi trenger å finne noen som kan gjøre de. 
10. Hjemmesiden til klubben: her har arbeidet så smått begynt med å samle inn informasjon om hva som 

skal på siden, og å kartlegge hvilke funksjoner og brukervennlighet vi ønsker. 
11.  Vedtatt forslag til avlsreglene ved å suplere regler om hvordan man skal bruke fortegnelsen ”fri 

gjennom foreldre”. 
NYTT MØTE: mandag om 2 uker: 8. Februar kl. 20.00 
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Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne Nordheim telefonmøte 03.03.2016 – 20.00-21.30 

Tilstede: Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Monica , Tove  

Ikke tilstede: Karianne –Carine 

 
Av 25 saker i styrereferatet er 6 protokollført for offentligheten 

1. Aktivitetshelgen 2016: Programmet er satt og teaser lagt ut. Påmeldinger tas imot av Erik i 
Vannkomiteen. 

2. Hva skal vi gjøre når såkalte ”valpefabrikker” meldes til klubben? Hvordan forholde oss til 
”matadoravl”? Disse spørsmålene har vært sentrale i kveldens møte, og vi tar det videre inn i neste 
styreår i samarbeid med Helsekomiteen. 

3. Årsmøte 2016: Alle papirer er gjennomgått og sendt ut via mail og pr post til de som ikke har registrert 
mailadresse. Den er også lagt på hjemmesiden. 

4. Rasespesialen 2017: blir 26.august med dommer Jayne Johns UK. Sted avklares senere. 
5. Utregning av Årets portis: vi forespør nye kandidater om å påta seg vervet. 
6. Dommerkonferanse: vi har satt på planen å avholde en dommerkonferanse i 2018. 
Ellers gikk mye av tiden til å gjennomgå praktiske ting før Årsmøte. 

 
NYTT MØTE: blir konstitueringsmøte etter årsmøte 
 
Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne Nordheim telefonmøte 18.04.2016 – 20.00-22.24 

Tilstede: Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Monica , Siw , Ida, og vara Tove 

Ikke tilstede:  

Av 29 saker i styrereferatet er 12 protokollført for offentligheten 
1. Konstituering av nytt Styre:  

Leder: Anne E. Nordheim 



 
 

Styreprotokoll 2016 

4 av 9 

Nestleder: Siw Riise ( ny)  
Styremedlem: Monica Vehus 
Styremedlem: Anne Nielsen 

Styremedlem: Ida K. Sollie Flaatten ( ny) 
Vara: Tove Nordlie 
Vara: Hege K. Harbak Skomedal 

2. Aktivitetshelgen 2016: Helgen er annonsert og mange aktiviteter er allerede fulltegnede. 
3. Funksjonsbeskrivelsen for klubben og mandater ble godkjente på Årsmøte og kan legges ut. Logoen er 

nå laget i alle typer filversjoner og legges i arkivene. 
4. Styret jobber med å hente inn nye tilbud på HD-røntgen for medlemmene. 
5. Rasespesialen 2016: dommer blir Liv Sandø. Jobber sammen med utstillingskomiteen for å få 

gjennomført denne. Vi trenger folk som kan jobbe på utstillingen i sekretariatet, skriver og ringsekretær 
med mer. 

6. Vedtak: Medlemsmøte/treff i Tromsø. I august reiser to av styremedlemmene til Tromsø for å avholde et 
medlemsmøte med aktiviteter.  

7. Vedtak: Vi kjøper et større partytelt for bruk på arrangementene våre. I fjor fikk vi låne 2 telt som ble 
satt sammen, i år kjøper vi et eget telt. Dette blir et stort møtetelt på ca 4x8m for å avholde kurs i. 

8. Medlemmer har ønsket seg nye artikler med portis på! Vi bestiller opp nye t-skjorter med den nye 
logoen, supplerer de andre og kanskje legger til et nytt motiv. Vi bestiller også opp til vannaktivitetene. 

9. Synliggjøre prosedyre av innmelding av valpekull: vi lager et innlegg til facebook, hjemmesiden og 
Portisposten for å synliggjøre valpeformidlingen. Vi ønsker at flere enn oppdrettere skal ta i bruk 
tjenestene våre.	

10. Hannhundliste: vi har ingen oppdatert eller aktiv hannhundliste i klubben. Dette kommer til å bli jobbet 
med fremover nå. 

11. Vedtak: vi har fått en søknad fra Vannkomiteen om å få avholde en ”treningssamling”, kurs og 
oppdateringshelg. Det ble enstemmig vedtatt som en super ide. Vi venter på et budsjett  

12. Årsraportskjema til Nkk: vi har mottat mail fra Nkk om at hver klubb skal fylle ut et skjema for Årsraport. 
Dette gjøres snarest. 

 
NYTT MØTE: 9.mai kl.20.00 telefonmøte 
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Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne E. Nordheim telefonmøte 09.05.2016 – 20.00-22.00 

Tilstede: Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Monica , Siw , Ida, og vara Hege 

Ikke tilstede: Tove 

Av 30 saker i styrereferatet er 17 protokollført for offentligheten 
1. Aktivitets helgen 2016: mange aktiviteter er fulltegnede. 
2. Rasespesialen 2016 jobbes videre med 
3. Rasespesial 2017 26.august Dommer Jayne Johns 
4. Rasespesial 25-26 august 2018 Morokulien er bestilt 
5. Vi har mistet vår betrodde man som regnet ut Årets Portis, og trenger en ny som kan ta denne 

oppgaven. Annonse settes på facebook og på hjemmesiden samt portisposten. 
6. Vi er i gang med å avtale et samarbeidsmøte med den svenske raseklubben 
7. Nye artikler med Portiser på kommer snart! 
8. Avlskrav for godkjent oppdretter av klubben: vi setter spørsmålstegn ved hvordan vi kan forhindre 

matadoravl og mangelfull testing av avldyr. 
9. Synliggjøre prosedyre av innmelding av valpekull! Det er laget 2 artikler til dette for Portisposten 
10. Hannhundlista: vi begynner arbeidet med å få en oppdatert og levende liste på websiden 
11.  Vedtak: at Vannkomiteen får ha et treff i sommer og utdanne 2 nye dommere: Monica og Roy 
12. Vedtak: Roy Syversen blir nytt medlem i Vannkomiteen 
13. Dommerkonferanse 2018. Styret vedtar å sette ned en arbeidsgruppe for dette arrangementet 
14. Portispostens sommernummer: Styret har satt sammen flere artikler som skal inn. Ønsker å få noen som 

kan skrive om aktivitetshelgen og ta bilder. 
15. Vedtak: Mottat Søknad om dommerelevstatus - Bente Bjerkaas – fra Nkk. Svarer ja. 
16. Høringer fra Lovutvalget nkk, gjennomgang. Konkludert med at vi ikke har noen utsagn. 
17. Sjekkliste for valpekjøpere. En oversiktelig sjekkliste for valpekjøpere utarbeides. Enkle spørsmål som 

kan krysses ut ved kontakt med oppdretter. 
 
NYTT MØTE:  mandag 6.juni kl.20.00 
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Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne E. Nordheim telefonmøte 09.05.2016 – 20.00-22.00 

Tilstede: Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Monica , Siw , Ida, og vara Hege 

Ikke tilstede: Tove 

Av 31 saker i styrereferatet er 18 protokollført for offentligheten 
1. Aktivitets helgen 2016: 20-22 mai. Vedtatt. Nes Camping er reservert. Styret og vannkomiteen er 

ansvarlig. Vannkomiteen tar seg av Vannaktivitetene.  Ljla Lyseggen: Rallylydighet søndag Fullt 
Dypdykk i Vannarbeide: 5 stk , Ann-Bjørg/Tove Pelsstellskurs lørdag: 9 stk, Hanna: Utstilling lørdag: 5 
stk, Vanntrening lørdag 22 stk fullt, Klippekurs søndag: 10 stk fullt 

2. Helsekomiteen : vi ønsker flere kandidater inn til komiteen. Arbeidsoppgaver gitt fra styret er bla: 

Hannhundliste for hjemmesiden, samarbeide med Sverige, Brev ang sporer som er sendt felles 
mellom Sverige og Norge burde purres opp, Vi trenger info til den nye hjemmesiden: Om farger og 
gener og farger og utstilling. Forslag til kravene for å stå som oppdretter justeres eller ikke. 
Hvordan ta tak i eventuell matadoravl og valpefabrikker. Her må vi jo trå varsomt, for det skal ikke 
være et krav på at ALLE kull til en oppdrettere skal følge alle våre regler, da kan vi bli sittende igjen 
med en snever gruppe hunder det er mulig å avle på. Nkk har nå åpnet opp for å sette avlssperrer 
etc på hunder. Dette er også en mulighet vi har for å kontrollere ting. Her må vi også trå særdeles 
varsomt for ikke å få en rase med for liten genetisk variasjon i avlsmateriale. Vi må se på hvilke 
muligheter som kan ligge i dette. OG fremme forslag på neste årsmøte. 

3. Tatt ny kontakt med veterinærkontorer for å få til en ny avtale for neste år med tanke på røntgen av 
hofter. Tilbud skal i Portisposten. 

4. Suplering av portisartikler og forenkling av salg. 
5. Reglene for Vannsporten, arbeides for å få vannprøver offentlig godkjent av Nkk. 
6. Rasespesialen 2016: 3-4 september,. Jeløya på Nes camping. Alle hyttene og 10 bobilplasser er holdt 

av. Vannkonkurranse 4, utstillingen den 3. Dommer er valgt av styret: Liv Sandø. Utstillingskomiteen bør 
suppleres. Anne Nielsen er nå leder. Folk som kan jobbe på utstillingen. Smellerkurs –Ylva har sagt ja 
lørdag. 

7. Arbeidene med ny hjemmeside pågår 
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8. Åpne vannsporten for alle raser: her er det opp til hver enkelt trener. Egen klass på konkurranse for 
portisen. Flere ting må utarbeides med dette. 

9. Medlemsmøte i Tromsø: Vedtatt. Begynn planleggingen for 20 august. Mona Lindrupsen tar seg av 
praktiske ting der oppe. Anne Elizabeth og Anne Nilsen reiser oppover. Foreslår følgende program: 

- Pelsstell 
- Lunsj med foredrag: skråblikk på rasen 
- Triks 
- utstillingstips 
- Kort innføring teori/historie vannprøver 
- Vanntrening (vannkomiteen virket skeptiske til en konkurranse fordi alle er nybegynnere, men trening 

er helt greit) 
- Sosialt samvær med info rundt oppvarming/uttøying/raseinformasjon/spørsmål og svar 
10. Flere t-skjorter og andre motiver mm 
11. Styre vedtar nytt medlem i vannkomiteen: Roy S. Styret vedtar 2 nye dommere utdannes i år: Monica og 

Roy  
12. Lage en artikkel til Portisposten ang valpekull 
13. Styret forespørr vannkomiteen om å lage prosedyrer for konkurranser, som for eks søknadsprosedyre. 
14. I henhold til RAS skal vi avholde dommerkonferanse, og også ha et system for oppdatering til dommere 

om utviklingen i rasen. 
15. Anne E.N har laget flere artikler til Portisposten 
16. Søknad om dommerelevstatus - Bente Bjerkaas - sender svar til NKK og sier ja 
17. Høringer fra Lovutvalget nkk – ingen motsigelser 
18. Sjekkliste for valpekjøpere. Et skjema som valpekjøperne kan krysse ut som et sjekkliste på hva de skal 

sjekke når de ringer for å kjøpe en valp. 
 
NYTT MØTE:  etter sommeren 
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Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne E. Nordheim telefonmøte 07.09.2016 – 20.00-22.00 

Tilstede: Anne Nielsen, Anne Elizabeth, Monica , Siw , Tove 

Ikke tilstede: Ida 

Av 29 saker i styrereferatet er 3 protokollført for offentligheten 
1. Aktivitets helgen 2016: 20-22 mai. Gjennomført! Nok en suksess!!!Dato for neste år: 19 til 21mai 2017  
2. Rasespesialen 2016: 3-4 september:	Vellykket og KUN positive tilbakemeldinger. Det ble litt hektisk 

med kun Anne Nordheim i sekretariatet, utedeling av premier og salg…. Så neste år MÅ det være flere. 
Takk til de som hjalp til med rigging og telt etc!! Nydelig vær og sted, og super dommer og 
ringpersonale.	Etterarbeide holder Anne på med 

3. Medlemsmøte i Tromsø 20 august: Anne Nordheim og Anne Nilsen dro; Fullt kjør fra morgen til kveld! 
De ønsker seg nytt møte neste år, aller helst 2 dager. Sette dato. Mona Lindrupsen gjorde en fantastisk 
jobb. KUN POSTITIvE TILBAKEMELDINGER 

NYTT MØTE:  mandag 14.nov kl.19.00 
 
Tittel: Styremøte Sted: Dato / Tid  

Skrevet av: Anne E. Nordheim telefonmøte 14.11.2016 – 19.00-20.00 

Tilstede: Anne Elizabeth, Monica , Siw ,Ida, Tove 

Ikke tilstede: Anne Nilsen 

Av 25 saker i styrereferatet er 4 nye saker protokollført for offentligheten 
1. Årsmøte 2017 blir 22-23 april i Bergen. Styret syns det har vært en god ting å spre Årsmøtene ut i 

landet og ikke kun på Østlandet. Det kom like mange på møtet i Kristiansand dette året som det pleier å 
komme på møter på Østlandet. 

2. Sjekkliste for valpekjøpere er utviklet av Monica Vehus og Anne Nordheim. Et skjema som 
valpekjøperne kan krysse ut som en sjekkliste på hva de skal sjekke når de ringer for å kjøpe en valp. 
Skjema er oversendt helsekomiteen for respons 
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3. Nytt medlemsmøte i Tromsø 2017: De ønsker nytt medlemsmøte over flere dager. Styret diskuterte 
hvem som burde dra. Kun en person som kan dekke vannarbeide, raseinformasjon, pelsstell og 
utstilling. Anne Elizabeth har tenkt å trekke seg ut av alt nå, men skal ta en vurdering på om hun kan 
dra til Tromsø for denne helgen. Hun snakker med Mona L i Tromsø for å se hvordan det kan løses på 
best måte. 

4. Aktivitetshelgen 2017: Dato for 2017 neste år: 19 til 21mai. Mail er sendt Nes Camping 
- Syret skal ha hovedansvaret for helgen? 
- Hver og en som har kurs er ansvarlig for sitt kurs og betales som en instruktør 

	
NYTT	MØTE:	2017	
 
 
 
 
 
 


