SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017
Plats och datum: Telefonmöte, måndagen den 6 november år 2017
Närvarande
Initialer

Ja

Agneta Lindberg

AL

X

Anne Hansson
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AKK

X

Carola Lindekrans

CL
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Emelie Svensson
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John S Berg

JB

X

Krister Esping

KE

X

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

Annelie Karlsson Karjalainen
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7.

Nej

Noteringar

Deltagit från § 12

Meddelat förhinder

Mötet öppnas:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.00.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra
dagens protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar utse Krister Esping 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 och uppdaterades.
AU-Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om
att inte ansöka om ytterligare en rasspecial för RDSG. Beslutet är tagit i
samråd med SGVK:s styrelse.
Inkomna skrivelser:

8.

1248/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1249/2017 – PON - Medlemsförteckning
1250/2017 – SKK- Beslut från disciplinnämndens sammanträde 170908
1251/2017 – SKK- Anmäl er till utbildning hos oss
1252/2017 – RDSG - Ansökan om rasspecial år 2019
1253/2017 – SKK- Regelrevidering internationella regler i lydnad
1254/2017 – SKK- Presentation av ny medarbetare på SKK, Lotta Olsson
1255/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1256/2017 – SKK- Protokollsutdrag från SKK/AK
1257/2017 – SSAK - Styrelsemötesprotokoll
1258/2017 – SKK- Icke hänvisning
1259/2017 – SKK- Samla ihop utbildningsmaterial - Distansutbildning för
exteriördomare
1260/2017 – SKK- Bragdhund efterlyses - Dags att nominera till Årets
bragdhund
1261/2017 – SKK- Stipendium för funktionärer år 2017
1262/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1263/2017 – SKK - Nytt i SBK Tävling - Tävlandes ansvar att känna till
regler
1264/2017 – SKK - Ändrad utställning hos SKK godkänd, Rfg
1265/2017 – SKK - Ändrad utställning hos SKK godkänd, OESS
1266/2017 – SKK - Auktorisationer exteriördomare; Roland Fors,
Schipperke
1267/2017 – Förfrågan från exteriördomare Arvid Göransson angående
utbilda sig på raserna; Schapendoes, Schipperke, Old English Sheepdog
och Polski Owzcarek Nizinny
1268/2017 – SKK - Yttrande angående ändring av utställningsplats,
Svedala
1269/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1270/2017 – SKK - Yttrande angående ändring av två utställningsplatser,
Rfg och OESS
1271/2017 – SKK - Information från SKK:s valberedning
1272/2017 – Förfrågan från medlem i rasklubb angående uppfödare som
bryter mot klubbens avelsrekommendationer men ändå står kvar på
rasklubbens hemsida/uppfödarlistan
Utgående skrivelser:
1. SKK - Ansökan om ändring av utställningsplats, Svedala
2. SKK - Ansökan om ändring av två utställningsplatser, Rfg och OESS
3. CBP - Protokollsutdrag från SKK:s avelskommitté
4. SKK - SGVK:s beslut angående exteriördomare Lisa Molins ansökan om
att utöka sitt rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund (kopia L.M).
5. RDSG - Icke hänvisning från SKK
6. Rfg - Beslut angående ansökan om ändring av utställningsplats
7. OESS - Beslut angående ansökan om ändring av utställningsplats
8. SSR - Beslut auktorisation/exteriördomare Roland Fors godkänd på
rasen
9. Samtliga rasklubbar - Information om hantering av sponsorfoder från
R.C
10. Rfg - Information om fördelning av överskottet från SGVK:s
utställningar
11. OESS - Information om fördelning av överskottet från SGVK:s
utställningar

9.
10.

12. Samtliga rasklubbar - Information om SGVK:s nya startavgifter
13. Samtliga rasklubbar - Information om en eventuell gemensam SGVK
rasmonter
14. Samtliga rasklubbar - Information om ett eventuellt "Nyhetsbrev"
15. Samtliga rasklubbar - Information från SGVK:s avel- och
hälsokommitté
16. SSR - Förfrågan från exteriördomare Arvid Göransson angående
utbilda sig på rasen Schipperke
17. SSK - Förfrågan från exteriördomare Arvid Göransson angående
utbilda sig på rasen Schapendoes
18. OESS - Förfrågan från exteriördomare Arvid Göransson angående
utbilda sig på rasen Old English Sheepdog
19. PON - Förfrågan från exteriördomare Arvid Göransson angående
utbilda sig på rasen Polski Owzcarek Nizinny
20. RDSG - SGVK:s yttrande angående ansökan om RDSG:s rasspecial
nummer 2 för år 2019
21. SKK - Ansökan om SGVK:s utställningar för år 2019
22. SKK - Ansökan om rasklubbarnas specialutställningar för år 2019
Rapport från ordförande:
Inget nytt att rapportera.
Rapport från kassören:
Kassören informerade om ekonomin. Tittar man på det ekonomiska
resultatet fram till igår är det ett överskott på 11 000 kr och det innebär att
vi kommer att sluta på plus minus noll vid året slut. Troligtvis kommer en
stor del av överskottet på 11 000 kr att försvinna i samband med
utställningen i Svedala. Vi bör fundera över i vilken mån en förlustutställning som Svedala (som inte arrangeras av någon av rasklubbarna) ska
påverka rasklubbarnas utdelning.
När det ekonomiska utfallet från Svedala utställningen är klart får vi se om
det lyfter resultatet. Troligtvis blir det inte mer än några procent mer än
förra året, som var ca 10 procent bättre än i fjol.
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CBP har inte skickat in slutlig ekonomisk redovisning för utställningen i
Uppsala, det saknas fortfarande dokumentation.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:.
Datum för den kommande avelskonferensen är fastställd, och det blir den
22 september år 2018. Ämnen som lagts på förslag är t.ex. Mentalitet, MH
& BPH, genetik – avel på raser med små populationer mm. Arbetet med
planering av avelskonferensen är i full gång.
Anne är inbjuden till SSR:s ”Schipperketräff” i Mariestad den 25 november,
och SSR bekostar resan till träffen.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
BPH beskrivningar för år 2018 diskuterades. Förslagsvis arrangeras 2 st.
beskrivningar varje vår och höst. Emelie och Susanne fortsätter arbeta med
planering av BPH och kommer med förslag på plats och datum på
kommande styrelsemöte. Även år 2018 kommer deltagandet att
subventioneras ur Stöd- & utvecklingsfonden.
Poängställningen i Årets vinstrikaste utställningshund är uppdaterad och
leder gör Kristina Sjöwall med SE UCH Faksimil Nota Bene på 32p.
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Rapport från Utställningskommittén:
Annelie informerade om att det är 81 st. hundar anmälda till utställningen i
Svedala/Trelleborg lördagen den 11 november.
Datum, plats och domare för SGVK:s utställningar år 2018 är klart och
kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.
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Det fattas fortfarande foton från utställningarna i Piteå och Ljungskile,
dessa foton är på gång och kommer att läggas ut snarast.
Rasklubbarna:
Styrelsen diskuterade hur föreningstekniken fungerar i en av rasklubbarna
där det är lite oroligt. Vikten av att ha dokumentation och inte lyssna på
andrahandsuppgifter poängterades.
Styrelsen beslutar
att Agneta kontaktar en av de berörda personerna för att höra dennes
version och få information och fakta.
Hemsidan:
Hemsidan kan inte bli mycket bättre. Snabb uppdatering som alltid
fungerar mycket bra och webmastern utför ett snyggt arbete.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas torsdagen den 14 december klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande tackar de närvarande för ett effektivt och trevligt möte.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anne Hansson

Agneta Lindberg

Krister Esping

