
Referat fra årsmøte 2021
Raseklubben for Portugisisk Vannhund

Torsdag 22.04.2021
Sted: Digitalt, på Zoom meeting
Tid: kl 20.00

Årsmøtet ble gjennomført på Zoom meeting, det var 12 medlemmer som deltok digitalt.

https:llbeportugal.comlportuguese-water-dog/

Zoom-info: Ved å sende inn påmeldingsskjema får vi din epostadresse. Da får du en kalenderinvitasjon på mail som inneholder en lenke
til Zoom-møtet. Klikker du på den 15 min før møtet kan du stort sett følge instruksjonene på skjerm eller nettbrett. Har du ikke brukt
Zoom før har Bjørknes Høyskole en god info-side: https://bjorkneshoyskole.no/zoom/. Det kan også være lurt å laste ned Zoom
programmet på forhånd. Det er gratis: https://zoom.us/download#client 4meeting Vi ses!



Referat

1. Konstituering av årsmøtet
1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Innkalling og saksliste ble godkjent

1.2 Valg av ordstyrer
- Styreleder Nina Kilbane

1.3 Valg av referent
- Varamedlem Line Gran Solberg

1.4 Valg av tellekorps
- Styreleder Nina Kilbane

1.5 Valg av to personer til å signere protokoll
- Hege Line Løwer og Runi Kristiansen

2. Årsberetning for 2020
-ble gjennomlest av Nina Kilbane og inneholder følgende:

Styret har i 2020 bestått av
Leder: Nina Kilbane (2 år)
Nestleder : Mona Lindrupsen (1 år)
Styremedlemmer: Jarle Gåsøy (2 år)

Beate Henningsen (1 år)
Ragnar Lie (1 år)
Even Storskogen Prytz (1 år)
Line Gran Solberg (1 år)

Styret har i 2020 avholdt 9 styremøter og behandlet 75 saker. Referatene er lagt ut på
Raseklubbens hjemmeside.
http://www.portugisisk-vannhund.no

Årets Rasespesial og aktivitetshelg ble arrangert på Jeløy i Moss, Nes camping, 22.-23. august.

Rasespesialen
Norge ble rammet av korona og flere ting/plasser ble stengt ned. Det var lenge usikkert om vi
kunne avholde rasespesialen,og derfor var det ekstra hyggelig at klubben fikk dette til på tross av

Varamedlemmer :



pandemi. Det ble satt et tak på 30 hunder.
Dommeren på rasespesialen var Espen Engh. Åpen bedømming også i år som ifjor, og det ble satt
stor pris på.
Tilsammen deltok 25 av 29 portiser på utstillingen, inklusive free-style konkurransen.
Resultatlisten finnes her: http://www.portugisisk-
vannhund.no/web images/resultater rasespesialen 2020 2 .pdf

Aktivitetshelgen
Pga pandemi i Norge ble det bestemt at det kun ville bli en aktivitet denne gangen, nemlig
vannarbeid.
Kursleder og dommer var Roy Syversen, godkjent trener og dommer i vannarbeid.
Assistenter var Line Gran Solberg og Ragnar Lie.

Det ble holdt to, 2-timers kurs lørdag og søndag, og uoffisiell konkurranse på søndag.
Til sammen deltok 17 portiser på vannarbeidskursene og på den uoffisielle
vannarbeidskonkurransen deltok 8 portiser.

Medlemmer
RPVH har, ved årsskiftet 455 medlemmer i forhold til 497 medlemmer på samme tid i fjor. Styret
mener det er et stort potensiale å verve flere medlemmer blant alle de som er medlemmer på
klubbens facebook-side (p.t. 2998, mot 2286 medlemmer på samme tid i 2020) og i tillegg
promotere husstandsmedlemskap.

Portisposten
Portisposten kom ut med 3 nummer i 2020.

Vedtak:
Styrets årsberetning ble godkjent og det var ingen kommentarer til denne.

3. Regnskap for 2020 med revisjonsberetning
-ble gjennomlest av Nina Kilbane og inneholder følgende:

Regnskap for 2020 legges frem med et overskudd i resultatregnskapet på kr 60.618,63,- Ny
egenkapital utgjør per 31.12.2019 kr 209.184,17. Av dette utgjør kr 153.689,17 beholdning i
bank.

Regnskap for 2020 ble godkjent med et overskudd på kr 60.618,63 og det var ingen
kommentarer til dette.
Revisjonsberetning for 2020 tas til etterretning.

Vedtak:
Regnskapet ble godkjent.



4. Handlingsplan for 2021
- ble gjennomlest og inneholder følgende:

Raseklubbens viktigste oppgave er å forvalte det daglige ansvaret for åta best mulig vare på
rasen, og bidra til at partiseiere og hunder har gode liv sammen. For en klubb drevet av
frivillighet er det viktig å prioritere realistisk og passe på at kjerneoppgavene blir ivaretatt først.

De fleste vil være enig i at dette handler om:
• den årlige rasespesialen i kombinasjon med aktivitetshelg,
• videreutvikling av vannarbeidet
• det langsiktig arbeidet med å ivareta portisenes helse og særpreg

Det er likevel utfordrende å legge konkrete planer for klubbens arbeid og aktiviteter i 2021. På
tidspunkt for årsmøtet er Norge og verden fortsatt inne i en pandemi, og i alle fall i første halvdel
av 2021 vil det være vanskelig å planlegge samlinger og aktiviteter av noen utstrekning. Videre vil
planer for sommeren og høsten måtte gjøres med forbehold om smittesituasjon og vaksinegrad.
Noen av målsettingene styret hadde for 2020 er også blitt utsatt på grunn av pandemi og fravær
av mulighet for å samles.

På denne bakgrunn vil imidlertid styret prioritere følgende for 2021:

Komiteer:
Styret vil fortsette arbeidet med å vitalisere de ulike komiteene. Dette gjelder
utstillingskomiteen, helsekomiteen og ikke minst vannkomiteen.

o Vannarbeid er en kjerneaktivitet for raseklubben. Det er nå etablert en ny vannkomite og
vannarbeidet er i ferd med å styrkes. (se nedenfor)

o En mer aktivutstillingskomiteer viktig for å avlaste styret i planlegging av rasespesialen
og håndtere andre saker og henvendelser når det gjelder utstillingsspørsmål.

o Medlemmene er med rette opptatt av hundenes helse. Å få etablert en aktiv helsekomite
er viktig for å besvare og ta seg av spørsmål knyttet til helse.

Revisjon av RAS:
RAS (Rasespesifikk avisstrategi for Portugisisk Vannhund) er et formelt referansedokument for
hvordan rasen skal forvaltes og skal derfor oppdateres jevnlig. Dagens utgave er noe på overtid.
Styret tar sikte på å få RAS oppdatert i løpet av våre 2021.

Aktiviteter:
• Rasespesial og Aktivitetshelg 2021 blir 27.08. - 29.08.2021, trolig på Solplassen Rakke

Camping ved Stavern. Det er gjort avtale både med utstillingsdommer og kursholder og
dommer for vannarbeidet. Vannkomiteen vil dessuten organisere vannkurs og uoffisiell
konkurranse. Det planlegges også andre aktiviteter, som rallylydighet, mm, dersom
smittesituasjonen tillater det.



• Vannarbeid
o Det er planlagt kurs for vanntrenere i mai 2021 (9 påmeldte per 6.4.)
o Vanntrenere vil deretter bli aktivitetskontakter i sine regioner
o Det er åpnet for vanntrening i basseng i Sandvika
o Det vil bli vannkurs og konkurranse på aktivitetshelgen
o Det vurderes også en egen vannaktivitetshelg i løpet av sommeren, hvis mulig i

samarbeid med den svenske partisklubben

Vervekampanje:
Styret vil fortsette arbeidet med å øke medlemsmassen i klubben.
Her vil Facebook siden og klubbens hjemmeside bli brukt for å treffe flest mulig. Styret mener
det ligger et stort potensial i å verve flere medlemmer blant alle de som er medlemmer på
klubbens Facebook-side (p.t. 2998 medlemmer) og i tillegg promotere husstandsmedlemskap.

Vedtak:
Årsmøtet godkjente styrets forslag til handlingsplan for 2021.

Det ble foreslått følgende forslag: lage foldere som deles ut av oppdrettere til valpekjøpere om
raseklubben og dets arbeid - samt hva nye medlemmer kan oppnå ved å bli medlem i raseklubben.

5. Budsjett 2021

Inntekter
Medlemskontingent 153000
Aktivitetshelgen 5000
Rasespesia len 11000
Salg 3000

Sum driftsinntekter 172000

Utgifter
Aktivitetshelg 35000
Div kostnader 1000
Forsikring 2500
Kurs/møter 50000
Porto 10000
Rasespesia len 35000
Trykking/posten 20000
Web/datautgifter 8000

Sum driftskostnader 161500

Resultat 10500

Vedtak: Fremlagte budsjett for 2021 ble godkjent.



6. Innmeldte saker fra styret eller medlemmer
-Det er ingen innmeldte saker fra medlemmer eller styret.

7. Behandling av kontingent
(Skal i flg. lovene skje på hvert årsmøte.)
Kontingenten ble på årsmøte i 2019 økt fra kr 300,- til kr 330,-.

Vedtak:
Kontingenten videreføres på samme nivå: Kr 330,- per år.

8. Valg
8.1 Valg av leder, styre og varamedlemmer
Innstillingen fra valgkomiteen var som følger:

Styret:
Leder (på valg i 2022): Nina Kilbane
Nestleder (på valg): Mona Lindrupsen (2 år)
Styremedlem (på valg i 2022): Jarle Gåsøy
Styremedlem (på valg): Line Gran Solberg (2 år)
Styremedlem (på valg i 2022): Ragnar Lie
Varamedlem (på valg): Katrine Liljevangen (1 år)
Varamedlem (på valg): Even Storskogen Prydtz (1 år)

Følgende kandidater stilte også til valg:
Lotte Werner Pettersen: nestleder

Vedtak:

Følgende ble valgt:

o Nestleder: Mona Lindrupsen
o Styremedlem: Line Gran Solberg
o Varamedlemmer: Even Storskogen Prydtz og Katrine Liljevangen






