
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017 

Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 24 januari 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: 

Krister Esping 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. Lokal är bokad och det blir Studiefrämjandets lokal på 

Rosenbergsgatan. Inbjudan samt information om vilka uppgifter som ska 

sändas in till SGVK kommer att skickas ut till samtliga rasklubbar.  

  



 

Styrelsen beslutar 

att Anne skickar inbjudan och övrig information till rasklubbarna. 

7. AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslutet om 

att hyra utställningslokal på Varbergs ridsportgymnasium/ridskola och 

Kvarnagården ridcenter för SGVK:s utställning söndagen den 9 april år 

2017. 

  

8. Inkomna skrivelser: 

1066/2017 – SKK - Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga 

25-26 mars år 2017 

1067/2017 – SKK - Inbjudan till seminarium för domar- och utställnings- 

ansvariga i SKKs specialklubbar 8-9 april år 2017 

1068/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1069/2017 – SKK - Auktorisationer exteriördomare: 

Karin Hedberg, polski owczarek nizinny 

(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring) 

 Charlotta Mellin, dansk-svensk gårdshund 

(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning) 

1070/2017 – PON - Medlemsregister 

1071/2017 – SKK - CS protokoll nr 5-2016 

1072/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1073/2017 – SKK - Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare 

1074/2017 – SKK - Rapportering av gruppmoment 

1075/2017 – SKK - SKKs fysiska uppfödarutbildning i studiecirkelform 

1076/2017 – SKK - Icke hänvisning 

1077/2017 – SSR - Fråga angående medlemskap 

1078/2017 – SKK - Anmälan av delegater till Kennelfullmäktige år 2017 

1079/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1080/2017 – SKK - Icke hänvisning 

1081/2017 – SKK - Beslut från Disciplinnämnden 09.12.2016 

1082/2017 – SKK - SKKs organisationsutredning 

1083/2017 – SKK - Förtydligande från SKKs organisationsutredning 

1084/2017 – CBP - Styrelsemötesprotokoll 

1085/2017 – CBP - Årsmötesprotokoll 

1086/2017 – CBP - Yttrande angående exteriördomare Anki Johanssons 

ansökan att utöka sitt rasregister med rasen berger des Pyrénées á poil 

long/face rase 

1087/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1088/2017 – Förfrågan från exteriördomare Lisa Molin angående att utöka 

sitt rasregister med rasen schipperke 

1089/2017 – BIS - Yttrande angående exteriördomare Anki Johanssons 

ansökan att utöka sitt rasregister med rasen bergamasco 

1090/2017 – Rfg - Yttrande angående exteriördomare Anki Johanssons 

ansökan att utöka sitt rasregister med rasen gos d’atura catala 

1091/2017 – Medlem i rasklubb som anmäler delar av styrelsen 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1077/2017 

att Agneta sammanställer ett förslag till svar angående medlemskap som 

därefter skickas till SGVK:s sekreterare. 

  



 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1091/2017 

att anmälan läggs vilande till samtliga dokument är inskannade och 

genomgångna. 

9. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar – Information om att efter genomförda årsmöten ska 

nya föreningsuppgifter skickas till SGVK.  

2. Samtliga rasklubbar – Information om att SGVK under våren år 2017 

kommer att arrangera 3 st. BPH beskrivningar på olika platser i landet. 

3. PON – Auktorisation exteriördomare, Karin Hedberg godkänd på rasen 

polski owczarek nizinny. 

4. RDSG – Auktorisation exteriördomare, Charlotta Mellin godkänd på 

rasen dansk-svensk gårdshund. 

5. Skatteverket – underlag för kontrolluppgifter år 2016 

6. SSR – Förfrågan från exteriördomare Lisa Molin angående utbilda sig på 

rasen schipperke. 

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

ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen gos d’atura catala (kopia 

A.J). 

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

ansökan om att utöka sitt rasregister med rasen berger des pyrénées á poil 

long/face race (kopia A.J). 

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

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

10. Samtliga rasklubbar – Uppmaning att skicka ett domarkompendium till 

exteriördomare Lisa Molin. 

11. Samtliga rasklubbar – Information om vårens BPH beskrivningar som 

kommer att arrangeras i SGVK:s regi. 

  

10. Rapport från ordförande: 

Agneta informerade om utförd uppvaktning av en av SGVK:s grundare på 

hennes födelsedag. SGVK överlämnade blommor, ett diplom och en 

glasstatyett. 

  

11. Rapport från kassören: 

Kassören föredrog slutlig balans- och resultaträkning. Underskottet, 21 831 

kr, har framför allt två orsaker; antalet utställda hundar minskar, överskottet 

från utställningarna har halverats på fem år samt höga styrelsemötes-

kostnader. 

 

Diskuterades budgeten för 2017. Beslut tas vid nästa styrelsemöte. 

 

Vidare diskuterade styrelsen var man ska ta subventioneringen till vårens 

inplanerade BPH beskrivningarna.  

 

Styrelsen beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning för år 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

att subventioneringen 2017 av anmälningsavgifterna för BPH tas ur Stöd 

och utvecklingsfonden. 

 

 

 

12. Rapport från Avels- och Hälsokommittén:   



Anne informerar om SSR:s revidering av RAS och att arbetet för stunden 

ligger vilande. PON Unionens inskickade revidering av RAS har blivit 

försenad och samarbete med SKK pågår så att revideringen ska bli klar för 

granskning.  

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

vinstrikaste utställningshund är klar och ekipagen på 1-3 plats utsedda. 

1:a Mariana Amrén med C.I.B. & NORD UCH EUW-12 FI V-11 NORD 

V-10 NORD V-15 SE V-15 WW- 14 Atengos Great Pretender - Gos 

D’atura Català 42p 

2:a Maj-Britt Lindell Larsson med NORD JV-15 Beadale Aussie Black 

Diamond - Schipperke 26p  

3:a Gunilla Skallman med NO JV-13 NO UCH NO V-13 NO V-14 

Carnac's Outstanding Omicron - Schapendoes 24p 

 

Carola informerade om att sluträkningen i tävlingen SGVK:s Allroundhund 

år 2016 inte är klar beroende på att tävlingsresultat kan skickas in fram till 

den 31 januari år 2017.  

 

Vidare informerade Emelie om att ett anmälningsformulär till ”skrytsidan” 

på SGVK:s hemsida är under pågående utarbetning och beräknas vara klart 

inom kort.  

  

14. Rapport från Utställningskommittén: 

Annelie informerade om tidigare diskuterat förslag att sälja rosetter med 

kvalitetsbeteckning, Excellent, Very good och Good och presenterade 3 st. 

olika rosetter, en för varje kvalitetsbeteckning. 

 

Vinsten från försäljningsrosetterna ska ligga utanför utställningsekonomin 

under en prövoperiod, år 2017. Överskottet från rosettförsäljningen tillfaller 

SGVK och efter prövoperioden tas förnyad ställning. 

 

Lokal för SGVK:s utställning i Varberg söndagen den 9 april är bokad. En 

bra lokal hos Varbergs ridsportgymnasium/ridskola och Kvarnagården 

ridcenter. Det är viktigt att det i utskick av utställnings PM görs reklam för 

att lokalen och platsen verkligen är bra och håller hög kvalitet på allt från 

parkering, café till faciliteter. 

 

Vidare diskuterades SGVK:s utställning i Svedala.  

 

Annelie informerar om det är ca 50 st. hundar anmälda till utställningen i 

Motala, söndagen den 19 februari. 

 

Styrelsen beslutar 

att köpa in 50 st. rosetter med kvalitetsbeteckningen Excellent, 30 st. Very 

good och 10 st. Good. 

 

Styrelsen beslutar 

att dokumentet ”Riktlinjer för SGVK:s utställningar” kompletteras med en 

regel som innebär att arrangerande rasklubb är ekonomiskt ansvarig för 

rosetter som returneras i ett skick som medför att de måste kasseras.  

  

 



De måste skyddas för väder och vind och packas noga inför returen. 

Vilka som säljs, hur de säljs bör skrivas in i samtliga PM.  

Revisionsdatum (2017-02-**) skrivs in i inledningen till riktlinjerna. 

 

Styrelsen beslutar 

att Agneta kontaktar rasklubben som arrangerar utställningen i Svedala. 

15. Rasklubbarna: 

Styrelsen diskuterade rasklubbarnas domarkompendium och om de finns 

tillgängliga på fil. 

 

Styrelsen beslutar 

att ge Anne i uppdrag att kontrollera vilka rasklubbar som har domar- 

kompendium tillgängliga på fil. 

  

16. Hemsidan: 

Hemsidan fungerar som alltid väldigt bra. Webmastern är både snabb och 

noggrann vilket gör att hemsidan håller mycket hög kvalitet. 

  

17. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 
  

18. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas tisdagen den 14 februari klockan 19.00. 

  

19.  Avslutning:  

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte. 
  

 
 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Agneta Lindberg Krister Esping 

 


