
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017 

Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 14 februari år 2017 

 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Agneta Lindberg AL X   

Anne Hansson AH X   

Annelie Karlsson Karjalainen AKK X   

Carola Lindekrans CL X   

Emelie Svensson  ES X   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN X   

 

 

1. Mötet öppnas: 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 
 

2. Dagordningen fastställs:  

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra 

dagens protokoll. 

 

 

 

 

3. Val av justerare: 

Susanne Danheimer utses 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.  
  

6.  Fullmäktigestämman: 

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 22 april 

år 2017. Förslag på årsmötesordförande diskuterades och Gunnar 

Pettersson lämnades som förslag. Vidare diskuterades boende och lokal till 

styrelsen inför söndagens styrelsemöte, den 23 april. 

  



 

Styrelsen beslutar 

att Annelie kontaktar Gunnar Pettersson och frågar om han kan sitta 

årsmötesordförande på fullmäktigestämman den 22 april. 

 

Styrelsen beslutar 

att Agneta kommer med förslag till lämpligt boende och lokal inför 

söndagens styrelsemöte, den 23 april. 

7. AU-Beslut: 

Inga AU-beslut föreligger. 
  

8. Inkomna skrivelser: 

1092/2017 – SKK - Påminnelse regelöversyn av registreringsregler 

1093/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1094/2017 – SKK - SKKs organisationsutredning 

1095/2017 – SKK - Ansökan om tävling samt ansökningstider för lydnad 

1096/2017 – SSK - Yttrande angående exteriördomare Anki Johanssons 

ansökan att utöka sitt rasregister med rasen schapendoes 

1097/2017 – SSR - Yttrande angående exteriördomare Lisa Molins ansökan 

att utöka sitt rasregister med rasen schipperke 

1098/2017 – SSR - Yttrande angående exteriördomare Anki Johanssons 

ansökan att utöka sitt rasregister med rasen schipperke 

1099/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1100/2017 – CBP - Domarkompendium på fil 

1101/2017 – OESS - Domaravtal 

1102/2017 – SSK - Domarkompendium på fil 

1103/2017 – OESS - Avelsrådets verksamhetsberättelse 

1104/2017 – PON - Medlemsregister 

1105/2017 – RDSG - Skrivelse angående Nordisk databas för HD-index 

1106/2017 – RDSG - Powerpointpresentation till FCI, på begäran av SKK 

1107/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1105/2017 

att SGVK har beslutat skicka in RDSG:s skrivelse angående Nordisk 

databas för HD-index till SKK. 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1106/2017 

att SGVK har beslutat skicka in RDSG:s Powerpointpresentation avsedd 

för FCI i utbildningssyfte till SKK. 

  

9. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar – SKKs organisationsutredning 

2. SGVK – Räkenskaper till revisorerna 

3. CBP – Påminnelse regelöversyn av registreringsregler 

4. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Anki Johanssons 

ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen schapendoes (kopia A.J) 

5. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Anki Johanssons 

ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen schipperke (kopia A.J) 

6. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Lisa Molins ansökan 

om att utöka sitt rasregister med rasen schipperke (kopia L.M) 

  

10. Rapport från ordförande:   



Agneta informerar om att SKK bildat en ny kommitté, kommittén för 

medlemsfrågor. Kommittén ska företrädesvis bistå enskilda medlemmar 

som har förtroendeuppdrag inom SKK eller dess medlemsorganisationer, 

samt klubbar i ärenden där det finns en uppfattning att enskild medlem 

överträtt grundregel, stadga eller annat regelverk vad gäller enskild 

medlems uppförande i tal eller skrift. Kommittén strävar efter en snabb 

handläggning i ärendena, målet är att beslut ska fattas inom en månad efter 

att anmälan inkommit till kommittén. 

 

Agneta informerar om delar av innehållet i den intressanta specialklubbs-

konferensen den 4-5 februari som hon och Annelie deltog i. 

 

Styrelsen diskuterade kontakten med FUR. Efter förfrågan och framstöt 

från FUR har det startats en kommunikation i positiv anda och fortsätta 

samtal är inplanerade. 

 

Vidare diskuterades SKK:s kennelfullmäktige som går av stapeln den 29 

september – 1 oktober år 2017. Anmälan om delegater ska meddelas till 

SKK senast den 31 mars.  

 

SGVK får ibland frågan om arkivering. Styrelsen diskuterades vikten av att 

kunna arkivera viktiga dokument och var dessa kan arkiveras på ett 

lämpligt sätt. T.ex. i Föreningsarkiv, på Dropbox etc. 

 

Styrelsen beslutar 

att Agneta ansvarar för att uppgifter på delegaterna till SKK:s kennel-

fullmäktige blir anmälda och inskickade till SKK.    

11. Rapport från kassören: 

Kassören informerar om att underlagen för revision är inlämnade, i övrigt 

har det gått alltför kort tid av året för att det ska finnas impulser eller 

tendenser till något annat. Vidare diskuterades swish som en eventuell 

betalform för rosettförsäljning på SGVK:s utställningar.  

 

Styrelsen beslutar 

att uppdra kassören att ordna ett privat swish konto för rosett försäljning. 

 

 

 

12. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Anne informerar om SSR:s revidering av RAS och att arbetet är i slutfas. 

PON Unionens inskickade revidering av RAS har blivit försenad och 

samarbete med SKK pågår.  

  

13. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Carola informerar om att sluträkningen av poäng i tävlingen SGVK:s 

Allroundhund är klar och ekipagen på plats 1-3 utsedda. 

1:a Ann-Louise Våring med LPI LPII RLD N RLD F RLD A RLD M 

Corinnas Damina - Schipperke 255p 

2:a Camilla Kiuru med SE VCH SE UCH Drömvinden´s Embrace Me 

Elmira – Dansk-svensk gårdshund 208p  

3:a Emelie Svensson med SE UCH RLD N It's Like Adonis God Of Desire 

- Berger des Pyrénées à face rase 169p 

 

  



Vidare diskuterades vårens planerade BPH beskrivningarna och Emelie 

informerade om att de fanns 1 plats kvar i Borås, 4 st. i Stockholm och 5 st. 

i Örkelljunga.  

14. Rapport från Utställningskommittén: 

Annelie informerar om det är ca 99 st. hundar anmälda till utställningen i 

Motala, söndagen den 19 februari. 

 

Annelie informerade om att det nya katalogprogrammet från SKK har 

kommit. Programmet används i samband med anmälan till utställning. 

 

SKK:s seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs 

specialklubbaren diskuterades. Seminariet är planerat till den 8-9 april år 

2017. 

Styrelsen diskuterade hur man kan marknadsföra och göra reklam för 

rosetterna som nu finns att köpa på SGVK:s utställningar. Ett förslag är att 

man skickar rasklubbarna ett foto på rosetterna och informerar om 

möjligheterna att köpa dem. Foto och information kan därefter publiceras i 

rasklubbarnas medlemstidningar och på deras hemsidor. 

    

Styrelsen beslutar 

att Annelie deltar i seminariet för domar-, och utställningsansvariga i 

SKKs specialklubbar den 8-9 april år 2017. Annelie anmäler sig själv. 

 

Styrelsen beslutar 

att Annelie fotograferar rosetterna och skickar ett foto till Anne. 

  

 

15. Rasklubbarna: 

Styrelsen diskuterade dokument som skickas ut av SGVK. Det har 

framkommit att det finns vissa rasklubbar som ändrar i och manipulerar 

dokument utskickade av SGVK vilket inte är tillåtet och högst olämpligt.  

Vidare diskuterades rasklubbarnas domarkompendier på fil.  

 

Styrelsen beslutar 

att ge Anne i uppdrag att påminna de rasklubbar som inte skickat in sina 

domarkompendier på fil att göra det omgående. 

  

16. Hemsidan: 

Hemsidan fungerar som alltid väldigt bra och håller hög kvalitet. Sidan 

uppdateras kontinuerligt och är ”levande”. 

  

17. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 
  

18. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas tisdagen den 21 mars klockan 19.00. 

  

19.  Avslutning:  

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte. 
  

 
 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Agneta Lindberg Susanne Danheimer 

 


