SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017
Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 21 mars år 2017
Närvarande
Initialer

Ja

Agneta Lindberg

AL

X

Anne Hansson

AH

X

AKK

X

Annelie Karlsson Karjalainen
Carola Lindekrans

CL

Emelie Svensson

ES

X

Krister Esping

KE

X

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Nej

Noteringar

X

Meddelat förhinder

Mötet öppnas:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra
dagens protokoll.
Val av justerare:
Annelie Karlsson Karjalainen utses att justera dagens protokoll.
Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:
Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är
genomförda.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
Uppdragslistan:
Uppdragslistan gicks igenom.
Fullmäktigestämman:
Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 22 april
år 2017. Styrelsen diskuterade behov av att skriva en proposition. Förslag
på årsmötesordförande diskuterades och Alf Andersson lämnades som nytt

förslag. Vidare diskuterades boende och lokal till styrelsen inför söndagens
styrelsemöte, den 23 april.
Pris och rosett kommer under fullmäktigestämman att delas ut till de
ekipage som placerat sig på platserna 1-3 i tävlingarna SGVK:s vinstrikaste
utställningshund och SGVK:s allroundhund.
Styrelsen beslutar
att Agneta kontaktar Alf Andersson och frågar om han kan sitta
årsmötesordförande på SGVK:s fullmäktigestämma lördagen den 22 april.
Styrelsen beslutar
att Agneta fortsätter att komma med förslag till lämpligt boende och lokal
inför söndagens styrelsemöte, den 23 april.
Styrelsen beslutar
att Agneta sammanställer en proposition som ska läggas fram på
fullmäktigestämman.
Styrelsen beslutar
att Anne beställer pris och rosetter till ekipagen som placerat sig på
platserna 1-3 i tävlingarna SGVK:s vinstrikaste utställningshund och
SGVK:s allroundhund.
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Styrelsen beslutar
att Anne skickar inbjudan till SGVK:s fullmäktigestämma till de ekipage
som placerat sig på 1-3 plats i tävlingarna SGVK:s vinstrikaste utställningsoch allroundhund. Ekipagen kommer att ha möjlighet att personligen ta
emot sina pris om så önskas.
AU-Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om
att godkänna att Hans-Åke Sperne får gå aspirant på utställningen i
Strängnäs den 12 mars 2017 för exteriördomare Jahn Stääv.
att Anne deltar i SKK:s seminarium för domar- och utställningsansvariga i
specialklubbar 8-9 april år 2017.
Inkomna skrivelser:
1108/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1109/2017 – SKK - Utbildning i föreningsteknik, Stockholm den 13 maj år
2017
1110/2017 – SKK - Rapportera in klubbstyrelse för år 2017
1111/2017 – PON - Domarkompendium på fil
1112/2017 – Rfg - Domarkompendium på fil
1113/2017 – PON - Avelsrådets verksamhetsberättelse
1114/2017 – RDSG - Avelsrådets verksamhetsberättelse
1115/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1116/2017 – SSAK - Domarkompendium på fil
1117/2017 – SKK - Godkända utställningar hos SKK för år 2018
1118/2017 – SKK - PÅMINNELSE - Inbjudan till seminarium för domar-,
och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar den 8-9 april år 2017
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1119/2017 – SKK - Inbjudan till utbildning för handledare vid ringsekreterare utbildning 14-15 oktober år 2017
1120/2017 – SKK - Brev från UKK gällande bl. a SKKs grundregel 2:5
1121/2017 – BIS - Årsmötesprotokoll
1122/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1123/2017 – CBP - Avelsrådets verksamhetsberättelse
1124/2017 – CBP - Årsmöteshandlingar
1125/2017 – SKK - Årsstatistik 2016
1126/2017 – SKK - Artiklar om HD
1127/2017 – SSR - Slutversion på revidering av RAS
1128/2017 – PON - Utvärdering av hälsoprogram
1129/2017 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare
Christina Bjerstedt-Ohlsson, dansk-svensk gårdshund
(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring)
Eva Nielsen, schipperke
(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning,
ingående i av SKK/CS utsedd allroundutbildning)
1130/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1131/2017 – RDSG - Anhållan om uppskov
1132/2017 – SKK - Yttrande angående RDSG:s anhållan om uppskov
1133/2017 – CBP - Förfrågan om Hans-Åke Sperne får gå aspiranttjänstgöring på utställningen i Strängnäs den 12 mars 2017 för Jahn Stääv
1134/2017 – SKK - Nyheter i SBK Tävling, rallylydnad
1135/2017 – SKK - Dokument med information till utställningar
1136/2017 – SKK - Ledig tjänst på SKKs kansli
1137/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1138/2017 – SKK - Ny rutin för inbjudan av utländska exteriördomare
1139/2017 – SKK - CS nr 1-2017
1140/2017 – SKK - Upprop från SKK valberedning
1141/2017 – Verifikationer och revisionsberättelse från SGVK:s revisorer
1142/2017 – SKK - Påminnelse för utbildning i föreningsteknik i
Stockholm den 13 maj år 2017
1143/2017 – SKK - Beslut från disciplinnämndens sammanträde
24.02.2017
1144/2017 – SKK – Beslut, SKKs avelskommitté fastställde vid möte den
14 mars ny version av RAS för PON
1145/2017 – CBP - Styrelsesammansättning för år 2017
1146/2017 – RDSG - Utvärdering av hälsoprogram
1147/2017 – SSR - Förslag till fysiskt möte
1148/2017 – SSAK - Rapporterar klubbstyrelse för år 2017
1149/2017 – SSAK - Avelsrådets verksamhetsberättelse
1150/2017 – Skatteverket, inkomstdeklaration
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)
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6. SKK – SGVK:s beslut angående exteriördomare Lisa Molins ansökan
om att utöka sitt rasregister med rasen schipperke (kopia L.M)
Rapport från ordförande:
Agneta informerar om SSR årsmöte där hon samt Krister deltog och som
genomfördes på ett konstruktivt sätt under kontrollerade former.
Vidare informerade Agneta om ett telefonsamtal från en av rasklubbarnas
ordförande som rörde en aspiranttjänstgöring.
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Styrelsen beslutar
att framledes ska alla förfrågningar till SGVK ske skriftligen.
Rapport från kassören:
Kassören informerar om balans- och resultatrapport. I dagsläget ligger
överskottet ungefär där vi brukar ligga, vi har inte hunnit dra på oss några
större kostnader ännu. Varulager rosetter uppgår till 29 274 kr. Det är en
sanning med modifikation då det saknas ett konto för förstörda rosetter.
SGVK har en bestämmelse om att rosetter som skickas tillbaka på ett
slarvigt sätt ska ersättas av avsändaren. Beslut fattat 24.01.2017.
Efterkalkylen är det inte mycket att säga om, allt är ok.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:
Anne informerar om SSR:s revidering av RAS och att arbetet nu är klart
och omgående ska skickas in till SKK för fastställande. Vidare har SKK
godkänt PON Unionens revidering av RAS.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Inget nytt att rapportera.
Rapport från Utställningskommittén:
Annelie informerar om det är ca 135 st. hundar anmälda till utställningen i
Varberg, söndagen den 9 april.
Rasklubbarna:
Styrelsen diskuterade SSR trevliga initiativ, en inbjudan till ett fysiskt
möte. Vidare diskuterades årets ordförandekonferens, preliminär planerad
till september. Som tidigare diskuterats har rasklubben CBP fått en
förfrågan från SKK angående ”korsavel” d.v.s. korsning mellan
varianterna, Poil Long och Face Rase. SGVK väntar fortfarande på
rasklubben CBP svar till SKK.
Styrelsen beslutar
att Agneta och Krister deltar i SSR fysiska styrelsemöte den 9 april och att
Agneta meddelar SSR.
Hemsidan:
Hemsidan fungerar som alltid väldigt bra och håller mycket hög standard.
Webmastern utför ett utomordentligt gott arbete.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas söndagen den 23 april klockan 09.00.
Avslutning:
Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte.
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