
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018 

Plats och datum: Telefonmöte, måndagen den 12 mars år 2018 

 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Agneta Lindberg AL X  Meddelat förhinder 

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 

 

Adjungerande: 

Barbro Härse  Deltagit fram till § 7 

Anna Fransson Deltagit fram till § 7 

 

1. Mötet öppnas: 
Vice ordförande Carola Lindekrans 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: 

Mötet beslutar utse John Sigve Berg 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. Fullmäktigestämman: 



Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 21 april år 2018. 

Lokal är bokad, årsmötesordförande kontrakterad och förtäring beställd. 

 

Styrelsen diskuterade tiden för att skicka in motioner. 

 

I inbjudan till SGVK:s Fullmäktigestämma står följande: 

 

Motioner 
Eventuella motioner som rasklubben önskar få behandlade vid stämman skall 

skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före fullmäktige. Senast 10 mars. 

 

Vi förlänger tiden för inskickande av motioner till måndagen den 19 mars. 

 

Vidare diskuterades priser och rosetter till ekipagen som har placerat sig på plats 1-3 i 

tävlingarna SGVK:s vinstrikaste Utställningshund 2017 och SGVK:s Allroundhund 

2017. 

 

Styrelsen beslutar 

att förlänga tiden för inskickande av motioner med 1 vecka till måndagen den 19 mars. 

 

Styrelsen beslutar 

att Anne köper in priser och rosetter till ekipagen som har placerat sig på 1-3 plats.  

7. AU-Beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om 

att bevilja att Krister Esping deltar i Club Berger des Pyrénées årsmöte, SGVK 

bekostar resa och uppehälle. 

8. Inkomna skrivelser: 

1325/2018 – CBP - Svar på frågor rörande överklagan av avelsärende 

1326/2018 – SKK- Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 5 

1327/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1328/2018 – PON-Unionen – Medlemsregister 

1329/2018 – SKK - Rapport angående hunds agerande vid deltagande på utställning 

1330/2018 – CBP - Medlemsredovisning 

1331/2018 – SKK - Uppdaterad rutin för inbjudan av utländska exteriördomare 

1332/2018 – SKK - Påminnelse: Ansökningar för preparandkurs år 2018 

1333/2018 – Rfg -Yttrande angående domare som ansöker om preparandakurs 

1334/2018 – SKK - Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKK:s 

utbildningskommitté 

1335/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1336/2018 – SKK- Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 6 

1337/2018 – AGRIA- 100 dagar kvar till Agrias hundpromenad den 19 maj 

1338/2018 – SKK - Protokollsutdrag AG Standard 1-2018 

1339/2018 – Förfrågan från medlem i rasklubb angående styrelsens uppförande 

1340/2018 – SKK- Beslut angående ansökan om ändrad utställning hos SKK (1) 

1341/2018 – SKK- Beslut angående ansökan om ändrad utställning hos SKK (2) 

1342/2018 – SKK - Icke hänvisning 

1343/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1344/2018 – SKK - Förfrågan om aktuell klubbstyrelse för 2018 

1345/2018 – SKK - Ansökan om utställning för år 2020 

1346/2018 – CBP – Styrelsemötesprotokoll 

1347/2018 – SKK- Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 7 

1348/2018 – SSR - RAS för slutbedömning 



1349/2018 – Rfg -Yttrande angående domare som ansöker om preparandakurs 

1350/2018 – Information från medlem i rasklubb angående problem med styrelsen 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1350/2018 

att Anne återkopplar till medlemen och informerar om status i ärendet.   

9. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar – Information om vad du behöver veta om Dataskydds-

förordningen – del 5 

2. SKK – SGVK:s yttrande angående exteriördomares ansökan om preparandakurs 

3. Rfg – Yttrande angående exteriördomares ansökan om preparandkurs 2018 

4. RDSG – Yttrande angående exteriördomares ansökan om preparandkurs 2018 

5. Medlem i rasklubb – Svar på frågor angående vallning 

6. RDSG – Rapport angående hunds agerande vid deltagande på utställning 

7. Samtliga rasklubbar – Uppmaning att på kommande årsmöte fatta ett beslut som 

innebär att styrelsen får mandat att arbeta med stadgeändringar 

8. Rfg – Beslut angående ansökan om ändrad utställning hos SKK 

9. OESS – Beslut angående ansökan om ändrad utställning hos SKK 

10. SKK – CBP:s överklagan angående ett redan fattat avelsbeslut 

11. Samtliga rasklubbar – Information om vad du behöver veta om Dataskydds-

förordningen – del 6 

12. Medlem i rasklubb – status angående behandling av inskickat ärende 

13. Samtliga rasklubbar – Inbjudan till fullmäktigestämman och information om vilka 

uppgifter som ska skickas in till SGVK 

14. Samtliga rasklubbar – Förfrågan om aktuell klubbstyrelse för år 2018 

15. Samtliga rasklubbar – Information om vad du behöver veta om Dataskydds-

förordningen – del 7 

10. Rapport från vice ordförande: 

Inget nytt att rapportera. 

11. Rapport från kassören: 

Kassören informerade att redovisning från årets första utställning inkommit (Motala) 

och att det blir ett underskott. För övrigt är det inte mycket att säga om ekonomin. 

Vidare är uppgiften med att driva in medlemsavgifter från rasklubbarna påbörjad. 

12. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Anne informerade att SSR skickat sin slutgiltiga revidering av RAS för påsyn.  

Anne och John granskar revideringen som därefter ska skickas in till SKK.  

13. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Styrelsen diskuterade hur man bäst kan arrangera BPH beskrivningar. Regler för att 

arrangera mm. 

 

Styrelsen beslutar 

att Krister och Susanne sammansäller ett diskussionsunderlag/förslag på regler till 

rasklubbarna som de ska ha om de vill arrangera BPH.  Förslaget presenteras på 

kommande styrelsemöte 10.04.2018. 

14. Rapport från Utställningskommittén: 

Annelie informerade om att det i dagsläget är 49 st. hundar anmälda till utställningen i 

Varberg söndagen den 8 april. Det har tyvärr blivit domarändring för hundar i grupp 1 

från Marianne Birthe Baden till Kresten Scheel, Danmark. 

 

Vidare diskuterade styrelsen plats för SGVK:s utställning i Kävlinge den 10 november.  

 

Styrelsen beslutar 



att Krister kollar upp några olika ridhus och andra eventuella utställningsplatser i 

Kävlinge, och Anne är behjälplig. 

15. Rasklubbarna: 

Krister informerade om sitt deltagande på CBP:s årsmöte som hade avlöpt i god anda. 

Styrelsen diskuterade också när och hur ofta ledamot ur SGVK:s styrelse ska delta på 

rasklubbarnas årsmöten. 

 

Vidare diskuterade styrelsen vikten av att rasklubbarna skickar in sina styrelsemötes-

protokoll. Rasklubbarna ska fortlöpande skicka in sina styrelsemötesprotokoll och efter 

årsmötet även sitt årsmötesprotokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

att Anne skickar ut en påminnelse till rasklubbarna om att de ska skicka in sina 

styrelsemötesprotokoll för år 2017. 

16. Hemsidan: 

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra, snabb och snygg uppdatering. 

17. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 

18. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas tisdagen den 10 april klockan 19.00. 

19.  Avslutning:  

Vice ordförande tackar de närvarande för ett effektivt och givande möte. 

 
 

Vid protokollet Vice Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Carola Lindekrans John Sigve Berg 

 

 


