
 

 
 
 
SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018 
Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 10 april år 2018 
 
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 Meddelat förhinder 
John S Berg JB X   
Krister Esping KE  X Meddelat förhinder 
Susanne Danheimer Nilsson SDN X   
 
 
1. Mötet öppnas: 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat och lämnar därefter över 
till vice ordförande Carola Lindekrans. Överlämnandet till vice ordförande beror på att 
Agneta Lindberg inte har deltagit i styrelsemöten sedan november p.g.a. sjukdom och 
är således inte är uppdaterad i klubbens pågående arbeten. 

2. Dagordningen fastställs: 
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens 
protokoll. 

3. Val av justerare: 
Mötet beslutar utse Susanne Danheimer Nilsson att justera dagens protokoll. 

4. Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll: 
Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda. 
 
Tillägg till tidigare fattat beslut i mötesprotokoll genomfört 12.03.2018 § 8. 
inkommande skrivelse 1324/2018. John S Berg deltog inte i behandling och  
beslut i ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
att lägga protokollet till handlingarna. 

5. Uppdragslistan: 



Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 
6. Fullmäktigestämman: 

Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 21 april år 2018. 
Lokal är bokad, årsmötesordförande kontrakterad och förtäring beställd.  

7. AU-Beslut: 
Inga AU beslut föreligger. 

8. Inkomna skrivelser: 
1351/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 
1352/2018 – Kroppsvallarna, information 
1353/2018 – BIS - Medlemstidning 
1354/2018 – SKK - Inbjudan till Avelskonferens 10-11 november år 2018 
1355/2018 – RDSG - Fråga om gemensamt arkiv 
1356/2018 – RDSG - Fråga om bidrag till avelskonferens 
1357/2018 – SKK - SRD rapport 
1358/2018 – SKK - Protokollsutdrag från SKK/AK nr 1-2018 
1359/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 
1360/2018 – Skatteverket 
1361/2018 – SKK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 180223 
1362/2018 – SKK - Handbok för utställningsansvariga 
1363/2018 – SSR - Styrelsemötesprotokoll 
1364/2018 – SKK - GDPR, nya dataskyddsförordningen 
1365/2018 – SKK - Auktorisationer exteriördomare 
Johan Andersson - dansk-svensk gårdshund 
(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring) 
Märta Brandts - schapendoes 
(ras ingående i grundutbildningen för denne domare) 
Ann-Christin Johansson - old english sheepdog 
(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning, ingående i 
gruppallroundutbildning) 
1366/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll, konstituerande möte 
1367/2018 – RDSG - Funktionäslista 
1368/2018 – RDSG - Årsmöteshandlingar (ordinarie post) 
1369/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 
1370/2018 – SKK - Registreringsregler för Berger des pyrénées 
1371/2018 – SKK - Mer om mentalitet - SKK:s Mentalpool 
1372/2018 – SKK - Inbjudan till utbildning i föreningsteknik - Skellefteå 5 maj 
1373/2018 – SKK -PÅMINNELSE - Inbjudan till livesänd information från ordförande 
i SKKs utbildningskommitté (UK) 
1374/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll 
1375/2018 – SKK - Inbjudan till webbinarium om GDPR 25 april 
1376/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 
1377/2018 – PON - Unionen - Styrelsemötesprotokoll 
1378/2018 – SSR - Fråga angående foto i informationsfoldern 
1379/2018 – SKK - CS nr 1-2018 
1380/2018 – Synpunkter från medlem i rasklubb angående SGVK:s behandling  
av ett ärende 
 
Beslut avseende inkommen skrivelse 1354/2018 
att behandla ärendet och fatta beslut på styrelsemötet söndagen den 22 april. 
 
Beslut avseende inkommen skrivelse 1355/2018 
att Anne kontaktar RDSG och informerar om gemensamt arkiv. 



 
Beslut avseende inkommen skrivelse 1356/2018 
att Anne kontaktar RDSG och informerar om regler för ansökan om avelskonferens. 
 
Beslut avseende inkommen skrivelse 1380/2018 
att Anne kontaktar medlem i rasklubb och informerar om status i ärendet.  
John S Berg deltog inte i behandling och beslut av ärendet, han lämnade mötet klockan 
19.45 och återkom klockan 20.00.  

9. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar – Information om förlängd tid att skicka in motioner till 
fullmäktigestämman 
2. Samtliga rasklubbar – Regler för genomförande av BPH beskrivning 
3. Samtliga rasklubbar – Information om användning av SGVK:s nya 
informationsfolder 
4. Samtliga rasklubbar – Information om vilka uppgifter som ska skickas in till SGVK 
efter utfört årsmöte 
5. Samtliga rasklubbar – Information om att verksamhetsberättelser från avelsråd/ 
arbetsgrupp för avelsfrågor ska skickas in till SGVK 
6. Samtliga rasklubbar – ”Påminnelse” Information om att verksamhetsberättelser från 
avelsråd/arbetsgrupp för avelsfrågor ska skickas in till SGVK 
7. Samtliga rasklubbar – ”Påminnelse” Namn på delegater till SGVK:s Fullmäktige-
stämma 
8. Samtliga rasklubbar – Information om att rasklubbarna kontinuerligt ska skicka in 
sina styrelsemötesprotokoll till SGVK 
9. SKK – komplettering av uppgifter angående CBP:s överklagan om korsavel 
10. Deklaration för år 2017 skickad till skatteverket 
11. RDSG – Nyutexaminerade domare, Johan Andersson 
12. SSK – Nyutexaminerade domare, Märta Brandts 
13. OESS – Nyutexaminerade domare, Ann-Christin Johansson 
14. Medlem i rasklubb – status angående behandling av inskickat ärende 
15. Samtliga rasklubbar – ”Påminnelse Inbjudan till utbildning i föreningsteknik –  
i Skellefteå 5 maj 
16. Medlem i rasklubb – status angående behandling av inskickat ärende 
17. Några rasklubbar – formulär för tystnadsplikt 

10. Rapport från ordförande: 
Inget nytt att rapportera. 

11. Rapport från kassören: 
Kassören är tyvärr sjuk, inget att rapportera. 

12. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 
Anne informerade att SSR revidering av RAS är granskad. 
 
Styrelsen beslutar 
att skicka in SSR revidering av RAS till SKK. 

13. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Styrelsen diskuterade plats för BPH beskrivningar. 
 
Styrelsen beslutar 
att Emelie bokar lämplig plats.  

14. Rapport från Utställningskommittén: 
Annelie informerade om att det i dagsläget är 25 st. hundar anmälda till utställningen i 
Södertälje torsdagen den 10 maj. 



 
Vidare diskuterade styrelsen den genomförda utställningen i Varberg söndagen den 8 
april med 104 st. deltagare. Utställningen genomfördes av SSK på ett föredömligt sätt 
och på en mycket trevlig utställningsplats – en lyckad utställning.. 

15. Rasklubbarna: 
Inget nytt att rapportera. 

16. Hemsidan: 
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför ett snyggt arbete. 

17. Övriga frågor: 
Inga övriga frågor föreligger. 

18. Nästa möte: 
Styrelsen beslutar 
att nästa möte ska hållas söndagen den 22 april klockan 09.00. 

19.  Avslutning:  
Vice ordförande avslutar och tackar de närvarande för ett effektivt och givande möte. 

 
 
Vid protokollet Vice ordförande  Justerare 
   
Anne Hansson Carola Lindekrans Susanne Danheimer Nilsson 

 
 


	Närvarande

