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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 E. Nordheim telefonmøte 13.02.2017 – 20.00-20.00 

Tilstede: Anne Elizabeth, Monica , Siw , Anne Nilsen 

Ikke tilstede: Ida 

Av 18 saker i styrereferatet er 10 protokollført for offentligheten 
1. Aktivitets helgen 2017: Dato for 2017 neste år: 19 til 21mai. Hver og en som har kurs er ansvarlig for sitt 

kurs og betales som en instruktør. Mail er sendt Nes Camping og purret opp. Vi brainstormer hva man 
kan tilby denne helgen. For eks: 

- Vannkurs for nybegynnere 
- Vanntrening for videregående 
- Vanntrenerkurs 
- Apportering for videregående i vannarbeid – samme instruktør – kanskje også sporkurs? 
- Klippekurs –  
- Pelsstell:  
- Utstillingstrening:  
- Freestyle: Hanne  
- Veterinær  
- Vannkonkurranse 
Instruktører og kursholdere spørres. 
2. Helsekomiteen har mye de skal ta tak i, og vi i styret tilbyr oss å ta initiativet til et møte. 
3. Vurderinger i forhold til de forskjellige underliggende komiteer, og hva de skal ta tak i. 
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4. Rasespesial 2017 26.august: På tide å booke billetter til dommer etc. Det ble gjort en opptelling av 
materiale for utstillingskomiteen i fjor, så det er enkelt å vite hva man skal bestille i år. Det var stor 
suksess med 2 fulle kurs med smeller i fjor, og dette trakk mange forskjellige til Rasespesialen også. Vi 
ser på om dette kan arrangeres også i år. Vannkonkurranse påfølgende dag. 

5. Årets Portis 2016 er klar og oversendes Portisposten for publisering. 
6. Arbeidet med den nye hjemmesiden: Anne Elizabeth og Karianne begynte arbeidet i fjor, i mellomtiden 

har vi fått ny webmaster. Styret tenker at Anne og Karianne gjør ferdig det de allerede har jobbet med. 
7. Medlemsmøte i Tromsø: Mona L i Tromsø har foreslått 19-21 august og Anne E skal tenke på det. 
8. 2018 skal det avholdes Dommerkonferanse. En arbeidsgruppe skal fastsettes. 
9. Årsmøte og valg 2017: 22-23 april Bergen. Anne Nilsen holder i tråden. Dag for portisen er søndag. 

Lokaler er nesten bestilt 
Vi setter 1 april frist for utsendelse av innkallelse som sendes på mail, de som ikke har mail får pr post.  
Regnskapet er klart og oversendt revisor. Revisor har bekreftet at han har fått mailen.  
Anne Elizabeth har begynt på Årsberetningen og styret vil begynne med budsjettet for neste år. 
Slik ser valget ut for 2017 
LEDER: Anne E. Nordheim – på valg 
NESTLEDER: Siw Riise - 1 år igjen av verv 
STYREMEDLEM: Anne Nielsen – på valg 
STYREMEDLEM: Monica Vehus - 1 år igjen av verv 
STYREMEDLEM: Ida Kristine Sollie Flaatten - 1 år igjen av verv 
VARAMEDLEM: Hege Kristine Skomedal - på valg 
VARAMEDLEM: Tove Nordlie - på valg 
Valgkomite: 
LEDER: Even Storskogen – på valg 
MEDLEM: Runi Kristiansen - på valg 
MEDLEM: Anne Kristi Sommer - på valg 
VARAMEDLEM: Kjersti Dahl - på valg 
 
REVISOR: Øyvind Berg Larsen – på valg 
VARAREVISOR: 
Ragnhild Bjørnstad – på valg 
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Vannkommite: 
MEDLEM: Roy Syversen – ikke på valg 
MEDLEM: Hanna Björk – på valg 
MEDLEM: Maria Angelica – på valg 
LEDER: Erik Gjertsen – på valg 

10.  Redigering av retningslinjene for postering i facebook gruppen: Styret har diskutert tilleggs punkter for 
reglene, slik at det kommer tydeligere frem hva som kan og ikke kan postes. Diskusjonen fortsetter på 
styrets gruppechatt. 
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