
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018 

Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 21 augusti år 2018 

 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Anne Hansson AH X  From § 5 

Annelie Karlsson Karjalainen AKK X   

Carola Lindekrans CL X   

Emelie Svensson  ES  X Meddelat förhinder 

Fredrik Lövgren FL X   

John S Berg JB X   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN X   

Åsa Lundgren ÅL X   

 

 

1. Mötet öppnas: 
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.00. 

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. 

 

Önskemål uppkommer att protokoll och uppdragslistan sänds ut tidigare. 

 

Styrelsen beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

5. Uppdragslistan: 

Uppdragslistan genomgås och uppdateras. 

 SKK kommer behandla ansökan för domarkonferens den 12/9. 

 Det är få anmälda till avelskonferensen än så länge. Sista anmälningsdag är den 14/9. 

 Sekreteraren får i uppdrag att meddela rasklubb om att man jobbar med deras fråga. 



 Sekreteraren får i uppdrag att spara ner reglerna för tävlingen Årets Allroundhund så 

dom finns sparade.  

 Ridhus är bokat inför Kävlinge utställningen. 

6. AU-Beslut: 

Inga AU beslut föreligger. 

7. Inkomna skrivelser: 

1418/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1419/2018 – SKK - Nomineringar SKK:s Förtjänsttecken & Hamiltonplaketten 

1420/2018 – SKK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 25.05.2018 

1421/2018 – SKK - Avgifter år 2019 

1422/2018 – BIS - Medlemstidning 

1423/2018 – SSR - Medlemstidning 

1424/2018 – SKK - Icke hänvisning 

1425/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll 

1426/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1427/2018 – SKK - PM om HD/ED 

1428/2018 – SKK - Auktorisationer exteriördomare 

Arvid Göransson – old english sheepdog 

(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring) 

Ann-Christin Johansson - berger des pyrenées (à face rase + à poil long) 

gos d’atura catala (utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring) 

1429/2018 – RDSG - Fråga från medlem angående svar på frågan varför 

handläggningstiden på hennes ärende varit så lång. 

1430/2018 – SKK - Icke hänvisning 

1431/2018 – OESS - Information angående adjungerande sekreterare 

1432/2018 – OESS - Styrelseprotokoll  

1433/2018 – OESS - Årsmötesprotokoll 

1434/2018 – SvKV - Information om hur en rasklubb kan ansöka om att anordna 

officiella vallanlagstester 

1435/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1436/2018 – SKK - CS nr 3-2018 

1437/2018 – SE/SHU - Enkät 

1438/2018 – SSR - Önskemål angående plats nästa gång SGVK anordnar konferens 

1439/2018 – SKK - Klubbförsäkring 

1440/2018 – Pon-Unionen - Rasens namn är felstavat i informationsfoldern 

1441/2018 – Medlem i en rasklubb som önskar hjälp med ett brev 

1442/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1443/2018 – SSR - Förfrågan från ordförande angående att delta i SGVK:s 

styrelsemöte 

1444/2018 – Förfrågan från valberedningen angående att delta i SGVK:s styrelsemöte 

1445/2018 – SKK - Informationstext om respektive ras från SKK:s hemsida,  

”Köpa hund” 

 

Mötet beslutar att sekreteraren sammanställer svar till medlem gällande 

handläggningstid, styrelsen kan enbart beklaga och har tagit till sig för att liknande inte 

ska uppstå. 

8. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar - Informationsfoldern i PDF format med Polski Owczarek 

Nizinny, rasens namn korrekt stavat 

2. Samtliga rasklubbar - Information om BPH beskrivning i Stockholmsområdet 

3. Samtliga rasklubbar - Påminnelse, om att lägga ut information om SGVK:s 



kommande avelskonferens på sina hemsidor 

4. Samtliga rasklubbar - Nomineringar SKK:s Förtjänsttecken & Hamiltonplaketten 

5. Samtliga rasklubbar - Klubbförsäkringsbrev enligt bilaga 

6. Samtliga rasklubbar - SSR medlemstidning 

7. Samtliga rasklubbar - BIS medlemstidning 

8. OESS - Beslut auktorisation/exteriördomare Arvid Göransson godkänd på 

rasen old english sheepdog 

9. CBP - Beslut auktorisation/exteriördomare Ann-Christin Johansson godkänd  

på rasen berger des pyrenées (à face rase + à poil long) 

10. Rfg - Beslut auktorisation/exteriördomare Ann-Christin Johansson godkänd  

på rasen gos d’atura catala 

11. Samtliga rasklubbar - Informationstext om respektive ras från SKK:s hemsida, 

”Köpa hund” 

12. Åstorps ryttarförening – Hyreskontrakt 

13. SSR - Svar angående delta på SGVK:s styrelsemöte 

14. Valberedningen - Svar angående delta på SGVK:s styrelsemöte 

9. Rapport från ordförande: 

Har inte så mycket just nu och rapportera om förutom att påminna styrelsen hur viktigt 

det är att tänka på vad man säger om man blir uppringd, på utställningar eller liknande 

så det inte misstolkas eller sprids fragment som blir helt fel när det cirkulerar. 

10. Rapport från kassören: 

Kassören redogjorde för det dagsaktuella läget av ekonomin. 

 

Det är dålig närvaro på utställningarna i år. Mötet diskuterar hur får vi rasklubbarna att 

hjälpa till och saluföra våra utställningar lite mer.  

 

Kassören ber utställningskommittén att vara noga med domarkostnader och liknande 

inför 2019. 

11. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Till dags datum är det endast 4 st anmälda till avelskonferensen men det är lite tid kvar 

till sista anmälan. Synpunkt från medlem har inkommit som man ber om att man tänker 

på till nästa tillfälle att lägga konferensen i närheten av buss/tågförbindelse. 

12. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Vinstrikaste hund är uppdaterad av Emelie. 

 

Det planerade BPH i Borås den 23/9 är det för tillfället 3 st anmälda. Det finns totalt  

8 platser. 

 

Susanne kollar vidare på BPH prov i Stockholm inför 2019. 

 

Ett anlagstest i vallning är gjort.  

 

13. Rapport från Utställningskommittén: 

Annelie informerar om att det inkommit 78 st. anmälningar till utställningen i 

Ljungskile på fredag den 24/8. 

 

Annelie informerar även att det är stora problem med att rapportera in Piteå och SSK;s 

rasspecial. SKK jobbar för att försöka lösa det. 

14. Rasklubbarna: 

Ordförande har blivit kontaktad av en rasklubb om att delta på ett styrelsemöte samma 

kväll. På så kort varsel var det inte möjligt. 



Förfrågan har inkommit gällande registrering av resultat. 

 

Ordförande informerar om att det funnits önskemål från en ordförande i rasklubb att 

delta på kvällens styrelsemöte vilket man fått säga nej till. Den fråga man ville delta på 

hade inte behandlats av styrelsen ännu. Det är inte brukligt att man får delta på så sätt 

heller. 

 

Ordförande informerar även om att valberedningen önskade delta vid kvällens möte 

men då agendan hade många punkter så erbjöds valberedningen att delta vid 

kommande telefonmöte. 

 

Inkommen skrivelse från medlem diskuterades. 

 

Mötet beslutar att sekreteraren får i uppdrag att svara medlem samt sända kopia till 

berörd rasklubb som framkommer i medlemmens skrivelse.  

Det önskemål rasklubben åberopar i sin skrivelse kan inte krävas från medlemmen. 

Dessutom är inte medlemmen medlem i berörd rasklubb. Styrelsen vill också förtydliga 

att styrelsen inte ingått någon kontakt med rasklubben i frågan som framkommer i 

skrivelsen. 

15. Hemsidan: 

Allt som skickas till vår webba kommer ut med rasande fart.  

16. Övriga frågor: 

Fråga uppkommer gällande kritiklappar som Gos klubben saknar. 

Alla kopior från SGVK är tillhanda men enligt uppgift saknas SKK:s. 

Sekreteraren dubbelkollar, men är säker på att det ska vara utsänt. 

17. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte är söndagen den 23 september klockan 09.00. 

18.  Avslutning:  

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar mötet klockan 20.38. 

 
 

Vid protokollet Ordförande Justerare 

   

Annelie Karlsson 

Karjalainen 

Carola Lindekrans Krister Esping 

 

 


