
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017 

Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 28 juni år 2017 

 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Agneta Lindberg AL X   

Anne Hansson AH X  Deltagit från § 9 

Annelie Karlsson Karjalainen AKK X   

Carola Lindekrans CL  X Meddelat förhinder 

Emelie Svensson  ES X  Deltagit från § 2 

John S Berg JB X   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN  X Meddelat förhinder 

 

 

1. Mötet öppnas: 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.04. 

 
 

2. Dagordningen fastställs: 

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Annelie Karlsson Karjalainen 

utses att föra dagens protokoll. 

 

 

 

 

3. Val av justerare: 

Mötet beslutar utse Krister Esping 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 uppdateras. 
  

6. AU-Beslut: 

Inga AU beslut har fattats. 
  

7. Inkomna skrivelser: 

1186/2017 – RDSG - Medlemsregister 

1187/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

  



1188/2017 – SKK - Vill ni utbilda fler handledare för SKK:s nya fysiska 

uppfödarutbildning? 

1189/2017 – SKK - Inbjudan till Kennelfullmäktige för anmälda delegater 

1190/2017 – PON - Medlemsregister 

1191/2017 – SKK - Betr. ansökan om exteriördomarkonferens för år 2020 

1192/2017 – SKK - Inbjudan till SHU:s representantskap 

1193/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1194/2017 – Förfrågan från medlem angående beslut att raserna ska gå i 

bokstavsordning på SGVK:s utställningar 

1195/2017 – SKK - Utbildning i föreningsteknik, Karlstad 16 september år 

2017 

1196/2017 – SKK - VB: Enkät till avelsfunktionärer 

1197/2017 – SKK - Stoppa hundsmugglingen! 

1198/2017 – SKK - Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa  

år 2017 

1199/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1200/2017 – SKK - Den planerade avelskonferensen 18-19 november år 

2017 är inställd 

1201/2017 – Förfrågan från medlem angående lämpligt uppförande av 

testledare under vallanlagstest 

1202/2017 – SSK - Medlemstidning 

8. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar – Inbjudan till SGVK:s avelskonferens planerad till 

år 2018 

2. Samtliga rasklubbar – Uppmaning att skicka in namn på domare som 

dömer rasklubbarnas specialutställningar år 2017 

3. Samtliga rasklubbar – Inbjudan till SHU:s representantskap 

4. Samtliga rasklubbar – Enkät till avelsfunktionärer 

5. Samtliga rasklubbar – Utbildning i föreningsteknik, Karlstad 16 

september år 2017 

6. Samtliga rasklubbar – Den planerade avelskonferensen 18-19 november 

år 2017 är inställd 

7. Samtliga rasklubbar – Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholms 

Hundmässa år 2017 

  

9. Rapport från ordförande: 

Planering inför exteriördomarkonferensen måste komma igång.               

Man bör redan nu leta en bra plats för konferensen. Alla uppmanas kolla 

runt på alternativa platser. Bidragsansökan kommer göras inför år 2020. 

Datumförslag för konferensen är den 17-18 oktober år 2020. 

 

Mötet beslutar att kassör och ordförande lämnar underlag för domar-

konferensen till SKK senast 170701. 

  

10. Rapport från kassören: 

Kassören informerade att vi ligger bra till med likvider och resultat. 

Vid Landskrona utställningen valde domaren att inte ta ut sitt domararvode 

vilket vi tackar extra för. 

 

 

 

11. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Inget nytt att rapportera. 
  

12. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Alla planerade BPH är avklarade. En utvärdering på dessa beskrivningar 

kommer att göras vid nästa styrelsemöte. 

  



Inkommen skrivelse från medlem gällande vallanlagsprov som inte 

fungerade bra enligt deltagaren. Mötet diskuterar händelsen. 

Sekreteraren får i uppdrag att be medlemen sända mer utförligare 

redogörelse. 

 

Mötet beslutar att ge AU i uppdrag att sammanställa händelsen och  

bedöma om man ska sända det vidare till SKK och Kroppsvallarna. 

13. Rapport från Utställningskommittén: 

Vid Landskrona utställningen har ingen begärt återbetalning av 

anmälningsavgift trots domarbytet för dansk-svensk gårdshund.                   

Oturligt att det var få funktionärer på plats på grund av sjukdom. 

 

Ordförande kontaktar SSAK gällande fodersäckar som blev över från 

Landskrona utställning. 

 

Annelie informerade om att det är 34 st. hundar anmälda till utställningen i 

Piteå.  

  

 

14. Rasklubbarna: 

Agneta informerade att en preliminär dagordning bör sammanställas inför 

ordförande konferensen i höst. Mötet diskuterar att man bör förslå att 

rasklubbarna skickar ordförande och ev. utställningsansvarig. 

Förslag på punkter till dagordningen  

 Utställningar  

 Domarkonferensen 

 Montrar på Stockholms Mässan och MyDog 

 

Kassören tittar på vad SGVK har för budget för ordförandekonferensen. 

 

Förslag från rasklubbssekreterare att om det är möjligt att sekreterarna 

genom telefonmöte utbyta erfarenhet och ge varandra tips och råd. 

Kassören förslår att man som uppstarta ser om det finns möjlighet att 

arrangera en fysisk sammanträff och har lite föreningsteknik och därefter 

inleda telefonmöten. 

  

15. Hemsidan: 

Inget att rapportera. 
  

16. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 
  

17. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas onsdagen den 9 augusti klockan 19.00. 

  

18.  Avslutning:  

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte och 

mötet avslutas 20.35. 

  

 
 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

   

Annelie Karlsson 

Karjalainen 

Agneta Lindberg Krister Esping 

 


