
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017 

Plats och datum: Jönköping, söndagen den 23 april 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   

John S Berg JB  X Meddelat förhinder 

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: 

Emelie Svensson 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 genomfördes i Jönköping, Studiefrämjandets lokal 

lördagen den 22 april. Fullmäktigestämman inleddes med prisutdelning, 

  



vinnarna i tävlingarna, SGVKs vinstrikaste utställningshund- och 

allroundhund hyllades.  

2016 års tävling SGVKs vinstrikaste Utställningshund vanns av INT CH 

C.I.B DK V-10 DK V-12 EUW-12 EUW-15 FI V-11 FI UCH NORD UCH 

NORD V-10 NORD V-12 NORD V-15 NO V-12 NO-V 13 WW-14 SE V-

12 SE V-13 SE V-15 HE V-11  HE V-12 HE V-13 ROM Ch EUW-15 

Atengos Great Pretenderen av rasen Gos d’Atura Catalá, ägare Mariana 

Amrén.  

2016 års tävling SGVKs Allroundhund vanns av SE UCH DK UCH LPl 

LPll SE RallyCH Corinnas Damina av rasen Schipperke, ägare Ann-Louise 

Våring. 

Ekipagen gratulerades, tilldelades priser och fotograferades. Årets priser 

bestod av en ”diamant” och en rosett skänkt av SGVK samt sponsorpris 

från Tove Söderblom på Zallayas renskinnshalsband, ett utställningskoppel 

samt ett armband.  

 

Därefter ledde Eva Nielsen fullmäktigestämman lugnt och smidigt på ett 

föredömligt sätt med en mycket trevlig stämning och god anda. 

 

I år var det tyvärr delegater som hade anmält sig men inte deltog, och det 

utan att lämna återbud. Sena avhopp utan meddelande är inte uppskattat 

och ställer till det i samband med planering av lokal, fika etc.  

 

Trots upprepade påminnelser och påstötningar blev inte fullmäktige-

handlingarna kompletta i tid. Några av rasklubbarna skickade inte in sina 

dokument till fullmäktigestämman inom utsatt tid. 

 

Styrelsen diskuterade ett förslag på nytt upplägg rörande SGVK:s olika 

kommittéer och deras uppgifter. 

 

Styrelsen beslutar 

att utse Carola Lindekrans till vice ordförande. 

att utse Krister Esping till kassör. 

att utse Anne Hansson till klubbens sekreterare och officiella adress. 

att utse Krister Esping, Emelie Svensson, Carola Lindekrans och Susanne 

Danheimer Nilsson som ansvariga för Prov- och Tävlingskommittén. 

att utse Annelie Karlsson Karjalainen, John S Berg och Anne Hansson som 

ansvariga för Utställningskommittén. 

att utse Anne Hansson och John S Berg som ansvariga för Avels- och 

Hälsokommittén. 

7. AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om 

att ge tillstånd för domare att representera SGVK på middag med utländsk 

domare inför utställningen i Varberg. 

  

8. Inkomna skrivelser: 

1151/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1152/2017 – SSK - Styrelseförteckning 

1153/2017 – SKK - PtK 1/2017. Deltagande raser i SvVKs verksamhet 

1154/2017 – PON - Medlemsregister 

1155/2017 – SKK - Icke hänvisning 

  



1156/2017 – SSR - Fråga angående sponsring av BPH 

1157/2017 – PON - Styrelseförteckning 

1158/2017 – SKK - Beviljad dispens för domare Rob Douma på 

utställningen i Varberg 09.04.2017 

1159/2017 – Medlem i rasklubb som undrar över medlemsfientlig 

verksamhet 

1160/2017 – PON - Synpunkter och önskemål angående arrangemang av 

utställningar  

1161/2017 – SKK - Välkomna på SKKs avelskonferens i höst 

1162/2017 – Rfg - Årsmötesprotokoll 

9. Utgående skrivelser: 
1. CBP - Yttrande angående korsavel på Berger des Pyrénées 

2. SKK - Svar angående SKKs organisationsutredning 

3. SGVKs deklaration till skatteverket 

  

10. Rapport från ordförande: 

Agneta informerade om att hon hade blivit kontaktad av medlem vars hund 

blivit SE UCH. Ägarna tyckte att SGVKs championatsrosett var för liten 

och ville ha tillåtelse att använda SGVKs logga för att trycka upp en egen 

större championatsrosett. Enligt upphovsrätten blev svaret nej.  

  

11. Rapport från kassören: 

Kassören informerade om balans- och resultatrapport. I dagsläget ligger 

överskottet på 722 kr, sanning med modifikation eftersom SGVK hittills 

har tagit kostnaderna för stödinsatser för enskild rasklubb. Vi är således 

både solventa och likvida. 

 

Styrelsen diskuterade också inköps- & attestinstruktioner och tillämpning 

av dessa. 

 

Styrelsen beslutar 

att framledes belasta stöd- och utvecklingsfonden för oförutsedda utgifter 

när enskilda rasklubbar behöver stödinsatser. 

 

Styrelsen beslutar 

att tillämpad inköps- och attestinstruktion fastställs.  

 

Styrelsen beslutar 

att dela ut rasklubbarnas andel av överskottet från utställningarna.    

 

 

 

12. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Inget nytt att rapportera. 
  

13. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Styrelsen diskuterade administrativa rutiner kring arrangering av BPH.  

 

Styrelsen beslutar 

att betalning av BPH beskrivningen ska vara betald senast 2 veckor före 

provstart. Anmälan är endast en preliminär bokning och först när 

betalningen är inkommen är man garanterad en plats. 

  

14. Rapport från Utställningskommittén: 

Annelie informerade om att det inkommit positiva mejl från flera nöjda 

utställare, (utställningen i Varberg). Passande lokal, lättillgänglig parkering 

och bra servering var några av sakerna som nämndes - trevligt. 

  

 



 

Styrelsen diskuterade texten på SGVKs hemsida under fliken ”Utställning”. 

Vidare diskuterade styrelsen 2019 års utställningar och rasernas start-

ordning på utställningarna. 

 

Styrelsen diskuterade ett tidigare fattat beslut, 05.11.2016 att fr.o.m. år 

2017 tar SGVK över ansvaret för utställningen i Landskrona och göra om 

den till en “Summer Show” av årets utställningssäsong. 

 

Styrelsen diskuterade även ett tidigare fattat beslut, 24.01.2017 att 

arrangerande rasklubb är ekonomiskt ansvarig för rosetter som returneras i 

ett skick som medför att de måste kasseras. Rasklubbarna behöver tydligare 

information om det fattade beslutet. 

 

Styrelsen beslutar 

att omforma text på hemsidan, startavgiften måste vara insatt på SGVKs 

konto senast sista anmälningsdag annars stryks anmälan. 

 

Styrelsen beslutar 

att skicka ut information till rasklubbarna angående att de ska ansöka om 

utställningar för år 2019.  

 

Styrelsen beslutar 

att på grund av katalogprogrammets uppbyggnad som ger merarbete för 

den som arbetar i programmet kommer arrangörerna att ta rasernas 

startordning i bokstavsordning. Det enda undantaget är arrangerande 

rasklubben som får lämna in önskemål. 

 

Styrelsen beslutar 

att annullera tidigare fattat beslut angående utställningen i Landskrona. 

 

Styrelsen beslutar 

att makulera faktura på trasiga rosetter till PON-Unionen 17.09. 

 

Styrelsen beslutar 

att skicka ut förtydligad informationen om beslut fattat 24.01.2017 

angående trasiga rosetter till rasklubbarna.  

15. Rasklubbarna: 

Styrelsen diskuterade SSKs ansökan om en planerad avelskonferens. 

Vidare diskuterades årets ordförandekonferens, preliminärt planerad till 23 

september. Det är önskvärt att både ordförande och utställningsansvarig 

deltar. RDSGs ansökan om HD index diskuterades ytterligare. 

 

Styrelsen beslutar 

att ordförandekonferensen går av stapeln den 23 september. Anne skickar 

ut inbjudan till rasklubbarna. 

 

Styrelsen beslutar 

att tillstyrka RDSGs ansökan om HD index. 

  

16. Hemsidan:   



Hemsidan fungerar som alltid väldigt bra och håller mycket hög standard. 

Webmastern utför ett utomordentligt gott arbete! Styrelsen uppskattar att 

Lisa hade möjlighet att delta i helgens styrelsemöte. Lisa delgav styrelsen 

kloka synpunkter och åsikter vilka diskuterades i gott samförstånd. Lisa 

uppdrogs att utföra lite små ändringar på hemsidan utifrån dagens 

diskussion. Anne sammanställer ändringarna och skickar till Lisa.   

17. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 
  

18. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas onsdagen den 31 maj klockan 19.00. 

  

19.  Avslutning:  

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte. 
  

 
 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Agneta Lindberg Emelie Svensson 

 


