
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017 

Plats och datum: Telefonmöte, torsdagen den 14 december 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   

Emelie Svensson  ES X   

John S Berg JB X   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN X   

 

 

1. Mötet öppnas: 
Vice ordförande Carola Lindekrans träder in som ordförande då ordinarie 

ordförande inte är närvarande. Carola hälsar alla välkomna och förklarar 

mötet öppnat klockan 19.00. 

 

 

2. Dagordningen fastställs: 

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra 

dagens protokoll. 

 

 

 

 

3. Val av justerare: 

Mötet beslutar utse Susanne Danheimer 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: 

Inga AU beslut föreligger. 
  

7. Inkomna skrivelser:   



1273/2017 – SKK - Brev från Handlingskommittén 

1274/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1275/2017 – SKK- Inbjudan till handledarutbildning för SKK:s (nya) 

fysiska uppfödarutbildning 3-4 februari år 2018 

1276/2017 – SKK- Utbildning för fullmäktige-/årsmötesordförande 

1277/2017 – PON - Medlemsregister 

1278/2017 – SKK- Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 

1 

1279/2017 – SKK- Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 

2 

1280/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1281/2017 – SKK- Katalog för PC 9.0 - ny version inför år 2018 

1282/2017 – SKK- Ansökningar preparandkurs år 2018 

1283/2017 – SKK - KF år 2017 - konferensbidrag 

1284/2017 – SKK- CS-protokollet nr 717-2017 

1285/2017 – SKK - Årets KF-protokoll  

1286/2017 – SKK - Info från Utställningskommittén 

1287/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1288/2017 – Rfg - Ansökan om att byta datum för rasspecialen år 2018 

1289/2017 – Förfrågan från medlem i rasklubb angående kalendarium på 

hemsidan för utställningar under år 2018 

1290/2017 – Förfrågan från rasklubb angående sponsring av BPH under år 

2018 

1291/2017 – CBP - Överklagan till SKK angående avel 

1292/2017 – PON - Anmält intresse för en gemensam SGVK rasmonter 

1293/2017 – PON - yttrande angående exteriördomare Arvid Göransson  

ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen Polski Owzcarek Nizinny 

1294/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1295/2017 – SKK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 

10.11.2017 

1296/2017 – SKK - Medlemsantal år 2017 

1297/2017 – PON - Medlemstidning 

1298/2017 – SGVK:s valberedning - Brev till SGVK:s styrelse 

1299/2017 – Fråga från medlem i rasklubb som ifrågasätter klubbens sätt 

att hantera en specifik avelsfråga. 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1275/2017 

att bevilja att John deltar i SKK:s Utbildning för fullmäktige/ 

årsmötesordförande, SGVK bekostar resa och uppehälle. 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1288/2017 

att Annelie kontaktar SKK. 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1290/2017 

att Susanne och Krister sammanställer regler som rasklubbarna ska följa 

för att få arrangera BPH beskrivningar. Reglerna ska därefter skickas ut till 

berörda rasklubbar. 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1291/2017 och 1299/2017 

att SGVK återkopplar till CBP och ber om information om hur frågan 

angående korsavel är förankrad bland medlemmar och uppfödare i klubben. 

Anne skickar en förfrågan. 



 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1298/2017 

att tillstyrka valberedningens förslag angående att ändra stadgarna.  

SGVK ska skriva en proposition till Fullmäktigestämman avseende ändring 

av stadgarna.  

Enligt SKK:s regler ”Typstadgar för rasklubbar inom SKK-organisationen” 

räcker det med 1 årsmöte/Fullmäktigestämma för att anta ändringen/ 

ändringarna. Anne meddelar valberedningen.  

8. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar – Information om vad du behöver veta om 

Dataskyddsförordningen – del 1 

2. Samtliga rasklubbar – Information om vad du behöver veta om 

Dataskyddsförordningen – del 2 

3. SKK - Blankett för utbetalning av konferensbidrag för KF år 2017 

4. RDSG - Fråga angående uppfödare som har ”Icke hänvisning” 

5. SKK - SGVK:s yttrande angående exteriördomare Arvid Göransson  

ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen Polski Owzcarek Nizinny 

6. Samtliga rasklubbar – PON-Unionens medlemstidning 

  

9. Rapport från ordförande: 

Inget nytt att rapportera. 
  

10. Rapport från kassören: 

Kassören informerade om ekonomin. År 2017 ser ut att bli ytterligare ett 

förlustår, visserligen mindre än tidigare men det är inte bra. Vi behöver 

fundera på november utställningen, var den ska ligga för att inte bli 

orimligt dyr och ska den räknas in i underlaget för rasklubbarna, vid 

fördelningen av deras pengar? 

 

Styrelsen beslutar 

att Från och med år 2018 står SGVK enbart för kost och logi i samband 

med utställningar där styrelsemedlem ställer ut hund. 

 

 

 

11. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Anne och John informerar om det pågående arbetet kring avelskonferensen 

lördagen den 22 september år 2018. En föreläsare är inbjuden och 

preliminärbokad, nu väntar vi på slutgiltigt besked.  

 

Anne informerar om ”Schipperketräffen” i Mariestad den 25 november som 

hon var inbjuden till och deltog i. I korta ordalag, en informativ, intressant och 

trevlig dag där bl.a. avel, hälsa och träningstips togs upp. Klubben hade lagt 

ner mycket arbete på att arrangera en helg med något ämne/föreläsning som 

skulle passa de flesta medlemmarna. 

  

12. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Emelie informerar om att slutställningen i SGVK:s vinstrikaste 

utställningshund är klar. Vinnare är Kristina Sjöwall med NORD UCH 

C.I.B DE UCH PL V-17 Faksimil Nota Bene på 44p. Stort grattis!  

På andra plats kom Jessika Karlsson med SE UCH Drömvinden´s Ghost 

Buster på 22 poäng och på en hedrande och delad tredje plats Maj-Britt 

Lindell Larsson med NORD JV-15 NO V-16 NORD UCH Beadale Aussie 

Black Diamond på 18p. Förra året kom Maj-Britt två och i år trea, väl 

kämpat och värt ett extra grattis. På den delade tredjeplatsen kom Linda 

Lindekrans med JEUW-15 NORD V-15 SE JV-15 SE V-15 SE UCH Greta 

Garbo Dziechcinek också på 18p, snyggt jobbat. Emelie informerar 1-3 

  



pristagarna att prisutdelning kommer att ske på fullmäktigestämman i 

Jönköping och att de är välkomna att delta och ta emot sina priser. 

 

Vidare beslutade styrelsen att det skulle ske ett förtydligande i texten 

angående SGVK:s vinstrikaste utställningshund.  

Segraren är den hund som erhållit flest poäng under tävlingsperioden. 

Om två eller flera hundar hamnar på samma slutpoäng räknas den hund 

med bäst placeringar som segrare, vid lika slutpoäng på 2:a och 3:e 

platsen delas placeringen. Pris kommer att utdelas vid 

Fullmäktigestämman året närmast efter tävlingsperioden slut. 
 

Carola informerar att slutställningen i tävlingen SGVK:s Allround inte är 

riktigt klar ännu. 

 

Vidare diskuterade styrelsen BPH under år 2018 och hur dessa ska 

genomföras på bästa sätt. Susanne och Krister sammanställer regler som 

rasklubbarna ska följa för att få arrangera BPH beskrivningar. Därefter ska 

reglerna skickas ut till berörda rasklubbar. 

13. Rapport från Utställningskommittén: 

Datum, plats och domare för SGVK:s utställningar år 2018 är i stort sett 

klart. Det saknas bekräftelse från någon enstaka domare och för rasen 

dansk-svensk gårdshund saknas en domare. Uppgifterna kommer att läggas 

ut på hemsidan snarast. 

  

 

14. Rasklubbarna: 

Styrelsen diskuterade vikten av att inte ta några besked på telefon utan att 

allt ska ske över mejl och läggas som en inkommande skrivelse, det måste 

alltid finnas dokumentation.  

 

Anne informerar om att hon skickat ut minnesanteckningar från 

ordförandekonferensen i september till samtliga rasklubbar. 

 

Annelie informerar om att hon blivit kontaktad av Susanne Fagrell i RDSG 

som meddelat att en ”ny” version av Powerpoint presentationen som FCI 

efterfrågat skickats in till SKK. 

 

Styrelsen beslutar 

att Annelie fick i uppdrag att begära in den nya Powerpoint presentationen 

som RDSG skickat in till SKK.  

 

Styrelsen beslutar 

att Carola återupptar kontakten med CBP för att få information och fakta i 

ett tidigare påbörjat ärende. 

  

15. Hemsidan: 

Hemsidan har fungerat perfekt under hela året, den kan inte skötas bättre. 

Styrelsen är mycket tacksam över att ha en webmaster som Lisa 

Bergendahl och tackar för ett gott samarbete under det gångna året.  

  

16. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 
  

17. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas onsdagen den 24 januari klockan 19.00. 

  



18.  Avslutning:  

Ordförande tackar de närvarande för ett effektivt och trevligt möte. 
  

 
 

Vid protokollet Vice Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Carola Lindekrans Susanne Danheimer 

 

 

 

 

 


