
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017 

Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 9 augusti 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   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN  X Meddelat förhinder 

 

 

1. Mötet öppnas: 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.10. 

 
 

2. Dagordningen fastställs: 

Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra 

dagens protokoll. 

 

 

 

 

3. Val av justerare: 

Mötet beslutar utse Annelie Karlsson Karjalainen 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 uppdaterades. 
  

6. AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om 

att bevilja OESS ansökan om att ställa in 2017 års rasspecial. 

  

7. Inkomna skrivelser:   



1203/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1204/2017 – SKK - CS nr 3-2017 

1205/2017 – SSR - Medlemstidning 

1206/2017 – BIS - Medlemstidning 

1207/2017 – SKK - Klubbförsäkring 

1208/2017 – SKK - Påminnelse, sista anmälningsdagen för K.F 

1209/2017 – SKK - Påminnelse, utbildning i föreningsteknik, Karlstad 16 

september år 2017 

1210/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1211/2017 – SKK - Kursplaner - Lydnad och Rallylydnad 

1212/2017 – SKK - Regelrevidering år 2022 

1213/2017 – SHU - Agria, rallylydnad cup 

1214/2017 – SKK - Beslut från disciplinnämndens sammanträde 

02.06.2017 

1215/2017 – Information angående utställningen i Piteå från utställare 

1216/2017 – Information angående utställningen i Landskrona från 

utställare 

1217/2017 – SKK - Protokollsutdrag från SKK/AK (Nordisk databas) 

1218/2017 – SKK Protokollsutdrag från SKK/AK (Domarkonferens) 

1219/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1220/2017 – Nordea - Uppdatering av befintlig kundinformation 

1221/2017 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 

1222/2017 – SSR - Förfrågan angående uppfödarpaket 

1223/2017 – SKK - Rapport angående hund som uppvisat olämpligt 

beteende på tävling 

1224/2017 – SKK - Beslut angående hund som uppvisat olämplig beteende 

på tävling 

1225/2017 – SKK - Beslut Auktorisationer/exteriördomare 

Ann-Christin Johansson, schipperke 

(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning) 

Charlotte Laning Vrethammar, old english sheepdog och polski owczarek 

nizinny 

(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning) 

Lisa Molin, schapendoes och schipperke 

(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning) 

Eva Nielsen, old english sheepdog 

(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring ingående i av 

SKK/CS utsedd allroundutbildning) 

Eva Nielsen, gruppallrounder grupp 1 

(utsedd av SKK/CS till allroundutbildning, har slutfört av SKK/DK 

framtagen utbildningsplan för gruppen) 

Anna Uthorn, schapendoes och schipperke 

(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning) 

1226/2017 – SKK - Etiketter nya ägare 

1227/2017 – SKK - Protokollsutdrag SKK:s domarkommitté möte nr 3-

2017 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1208/2017 

att anmäla två personer till SKK:s Kennelfullmäktige. 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1215/2017 

att SGVK har noterat inkommen information och ska kontakta 



arrangerande rasklubb och framföra synpunkter på evenemanget. 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1216/2017 

att SGVK har noterat utställarens synpunkter på vissa funktionärer under 

evenemanget och kommer att kontakta berörda personer.  

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1222/2017 

att diskutera frågan angående uppfödarpaket på ordförandekonferensen i 

september. 

8. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar - Medlemstidning från SSR 

2. Samtliga rasklubbar - Medlemstidning från BIS 

3. Försäkringsbrev och fakturor till berörda rasklubbar avseende klubb-

försäkring 

4. SKK - Ansökan om att ställa in OESS rasspecial år 2017 

5. Medlem i rasklubb - Förklaring till beslut angående att raserna ska gå i 

alfabetsordning på utställning 

6. Samtliga rasklubbar - Påminnelse, Utbildning i föreningsteknik, Karlstad 

16 september år 2017 

7. RDSG - Rapport angående hund som uppvisat olämpligt beteende på 

tävling 

8. RDSG - Beslut angående hund som uppvisat olämplig beteende på 

tävling 

9. SSR - Nyutexaminerade domare, Ann-Christin Johansson, Lisa Molin 

och Anna Uthorn 

10. OESS - Nyutexaminerade domare, Charlotte Laning Vrethammar och 

Eva Nielsen 

11. SSK - Nyutexaminerade domare, Lisa Molin och Anna Uthorn 

12. PON - Nyutexaminerade domare, Charlotte Laning Vrethammar 

13. SKK - Ansökan om domarkonferens för år 2020 

  

9. Rapport från ordförande: 

Inget nytt att rapportera. 
  

10. Rapport från kassören: 

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

Vi följer budgeten och i stort sett kan man konstartera att kvisten vi sitter 

på just nu är ganska grön. Utställningen i Piteå är inte slutredovisad ännu, 

det fattas fortfarande räkningar för utlägg mm. Om inget oförutsett inträffar 

med utställningarna i Uppsala och Svedala så kommer 2017 års siffror att 

överträffa 2016 års när det gäller antalet utställda ekipage. 

 

 

 

11. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Inget nytt att rapportera. 
  

12. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Alla planerade BPH beskrivningar är avklarade och efter en utvärdering av 

dessa har SGVK beslutat att upprepa subventionen på BPH tre gånger 

under år 2018. Plats och datum ej klart. BPH beskrivningarna kommer att 

diskuterars vidare på ordförandekonferensen i september. 

 

Tidigare inkommen skrivelse från medlem gällande vallanlagsprov som 

enligt en deltagare inte fungerat som det ska. Mötet diskuterar händelsen 

utifrån den utförligare redogörelsen som nu skickats in. SGVK har 

uppmärksammat och noterat det inträffade och kommer att ha det under 

framtida bevakning, upprepas det kommer åtgärder omedelbart att vidtas. 

  



 

Vidare är det 3 st. vallanlagsprov godkända inför hösten 2 st. på Mårtensby 

gård och 1 st. i Färentuna. 

 

Emelie och Carola uppdaterar kontinuerligt poängställning i tävlingarna 

SGVK:s vinstrikaste utställnings- och allroundhund. Det är glädjande att så 

många ekipage av olika raser deltar.  

13. Rapport från Utställningskommittén: 

Agneta informerar om att SSR har avsagt sig sitt åtagande att arrangera 

utställningen i Ljungskile med omedelbar verkan. SGVK tar över 

uppdraget och genomför arrangemanget i år 

 

Styrelsen diskuterade utställningen i Piteå och konstaterar att vissa detaljer 

i arrangemanget behöver justeras till nästa år. Ringsekreterare som 

kontrakteras ska av ekonomiska skäl finnas tillgängliga inom en radie av 10 

mil.   

 

Ordförande kontaktar SSAK gällande fodersäckar som blev över från 

Landskrona utställning. 

 

Annelie informerade om att det i nuläget är ca 80 st. hundar anmälda till 

kvällsutställningen i Ljungskile.  

  

 

14. Rasklubbarna: 

Ordförandekonferensen som är planerad till lördagen den 23 september 

diskuterades, plats ej bestämd, begäran om konferensoffert är utskickade. 

Förslagsvis skickar rasklubbarna ordförande och ev. utställningsansvarig. 

SGVK betalar inga resor, men uppehälle och övernattning i dubbelrum för 

2 personer. Ev. extra tillägg för hundrum bekostas inte av SGVK. 

  

15. Hemsidan: 

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

Webmastern utför ett utomordentligt gott arbete. 

  

16. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 
  

17. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas onsdagen den 13 september klockan 19.00. 

  

18.  Avslutning:  

Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte. 
  

 
 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Agneta Lindberg Annelie Karlsson Karjalainen 

 


