
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017 

Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 13 september år 2017 

 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Agneta Lindberg AL  X Meddelat förhinder 

Anne Hansson AH X   

Annelie Karlsson Karjalainen AKK X   

Carola Lindekrans CL  X Deltog ej 

Emelie Svensson  ES X   

John S Berg JB  X Meddelat förhinder 

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN X   

 

 

1. Mötet öppnas: 
Annelie Karlsson Karjalainen är vald som Tf. ordförande då ordinarie 

ordförande och vice ordförande inte är närvarande. Annelie hälsar alla 

välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.10. 

 

 

2. Dagordningen fastställs: 

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra 

dagens protokoll. 

 

 

 

 

3. Val av justerare: 

Mötet beslutar utse Emelie Svensson att justera dagens protokoll. 
 

 

 

4. Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: 

Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är 

genomförda. 

 

Styrelsen beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

  

5. Uppdragslistan: 

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 
  

6. AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om 

att köpa in en ny brevvåg. 

  



7. Inkomna skrivelser: 

1228/2017 – SKK - Beslut Auktorisationer/exteriördomare 

Johnny Andersson, dansk-svensk gårdshund 

(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning) 

1229/2017 – SSR - Reviderad funktionärslista 

1230/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1231/2017 – SKK - Ansökan om tävling 2018 

1232/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1233/2017 – SSK - Ansökan om rasspecial för år 2019 

1234/2017 – PON - Ansökan om rasspecial för år 2019 

1235/2017 – Rfg - Ansökan om rasspecial för år 2019 

1236/2017 – VKK - Inbjudan till rasmonter på MyDOG år 2018 

1237/2017 – SKK - ”Påminnelse” - Inbjudan till utbildning för handledare  

vid ringsekreterarutbildning 14-15 oktober år 2017 

1238/2017 – SSR - Reviderad RAS 

1239/2017 – SKK - SKK Play för uppfödare, torsdagen den 21 september 

1240/2017 – SKK - CS nr 4-2017 

1241/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1238/2017 

att stödja SSR i deras beslut att förankra revideringen av RAS på ett 

utförligare sätt i klubben. 

  

8. Utgående skrivelser: 
1. Medlem i rasklubb - svar på inkommande skrivelse 1215/2017 

2. Medlem i rasklubb - svar på inkommande skrivelse 1216/2017  

3. Sekreterare i SSR - Inbjudan till möte för samtliga sekreterare i 

rasklubbarna 

4. RDSG - Nyutexaminerade domare, Johnny Andersson 

5. Nordea - Kundinformation 

6. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till rasmonter på MyDOG år 2018 

7. Samtliga rasklubbar - ”Påminnelse” Ansökan om rasspecial för år 2019 

8. Samtliga rasklubbar - ”Påminnelse” Anmälan till ordförandekonferens 

den 23 september 

  

9. Rapport från ordförande: 

Inget nytt att rapportera. 
  

10. Rapport från kassören: 

Kassören informerade om resultatrapporten som ger ett överskott på ca  

16 000 kr men överskottet kommer att försvinna i samband med ordförande 

konferens och det tillhörande styrelsemöte. Resultat för året kommer att bli 

runt nollstrecket. Utställningarna i år är det som förhindrar ett underskott.  

I dagsläget har det endast inkommit 14 inbetalningar för utställningen i 

Uppsala. Hittills har det varit ett positivt antal ekipage anmälda år 2017, 

och trots ett nollslut så står utställningarna för att det inte blir ett negativt 

resultat. Det saknas fortfarande uppgifter från utställningen i Ljungskile. 

Trots det ser utställningen i Ljungskile ut att bli den mest lönsamma hittills 

i år. Antal utställningsekipage är minst 10 % högre än i fjol. 

 

 

 

11. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Anne informerade om att SSR fått rådgivning angående lämplig förankring 

av revideringen av RAS i klubben.  

  

12. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Emelie och Carola uppdaterar kontinuerligt poängställning i tävlingarna 

  



SGVK:s vinstrikaste utställnings- och allroundhund. Emelie inväntar 

resultat från Ljungskile för att kunna uppdatera listan. 

 

BPH beskrivningar för år 2018 diskuterades. 

 

Vidare diskuterade styrelsen betalningsrutiner vad gäller vallanlagsprov. 

SGVK kan konstatera att rasklubbarna har svårt att följa betalningsrutiner 

vad gäller vallanlagsprov. Betalningsrutinerna kommer att diskuteras vidare 

på ordförandekonferensen den 23 september. 

 

Styrelsen beslutar  

att ge Emelie och Susanne i uppdrag att komma med förslag på plats och 

datum för tre BPH beskrivningar år 2018. 

 

Styrelsen beslutar  

att ge Susanne i uppdrag att förtydliga betalningsrutiner angående vallning. 

13. Rapport från Utställningskommittén: 

Styrelsen diskuterade åter utställningen i Svedala och fastslogs att ansvaret 

för genomförandet av utställningen ligger hos SGVK. 

 

Styrelsen diskuterade även ett tidigare fattat beslut 23.04.2017 att rasernas 

startordning på utställning ska gå i bokstavsordning. Nytt förslag är att 

raser med flest antal anmälda hundar går först, numerär ordning.  

 

Annelie informerade om att det i nuläget är ca 26 st. hundar anmälda till 

utställningen i Uppsala. 

 

Styrelsen beslutar  

att annullera tidigare fattat beslut angående bokstavsordning på utställning 

till att raser med flest antal anmälda hundar går först, numerär ordning 

  

 

14. Rasklubbarna: 

Anne informerade om att allt är klart inför den planerade ordförande-

konferensen, lördagen den 23 september. Förutom 2 st. rasklubbar har 

samtliga klubbar anmält deltagare. Vikten av att delta i kommer att 

diskuteras på ordförandekonferensen.    

  

15. Hemsidan: 

Hemsidan fungerar perfekt, webmastern utför ett snabbt och genuint arbete. 
  

16. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 
  

17. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas söndagen den 24 september klockan 09.00. 

  

18.  Avslutning:  

T.f. ordförande tackar de närvarande för ett effektivt och trevligt möte. 
  

 
 

Vid protokollet T.f. Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Annelie Karlsson Karjalainen Emelie Svensson 

 


