SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018
Plats och datum: Jönköping, söndagen den 22 april år 2018
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Mötet öppnas:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 09.00.
De nya styrelsemedlemmarna Åsa Lundgren och Fredrik Lövgren hälsades välkomna
och gav en kort presentation om sig och tidigare utförda föreningsuppdrag.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens
protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar utse Åsa Lundgren 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.
Fullmäktigestämman:
Fullmäktigestämman genomfördes i Jönköping, Studiefrämjandets lokal lördagen den

21 april. Fullmäktigestämman leddes av Per-Inge Johansson som lugnt och smidigt
genomförde stämman på ett trevligt sätt.
Trots upprepade påminnelser och påstötningar blev inte fullmäktigehandlingarna
kompletta i tid. Några av rasklubbarna skickade inte in sina dokument inom utsatt tid.
Efter fullmäktigestämman hölls prisutdelning för de 1-3 placerade ekipage i
tävlingarna SGVK:s Utställning- och Allroundhund. Ekipagen gratulerades, tilldelades
priser och fotograferades. Årets priser bestod bl.a. av en ”diamant” och en rosett skänkt
av SGVK samt sponsorpris från Tove Söderblom på Zallayas renskinnshalsband, ett
presentkort på varor för 300 kr att handla fritt i butiken.
2017 års tävling SGVK:s vinstrikaste Utställningshund vanns av NORD UCH, C.I.B,
DE UCH, PL V-17 Faksimil Nota Bene äg. Kristina Sjöwall och Faksimil Nota Bene
är den första svenskuppfödda Schipperken som vinner tävlingen.
2017 års tävling SGVK:s Allroundhund vanns av SE UCH, DK UCH, SE Rally CH,
LP1, LP11, FD 1 Corinnas Damina, ägare Ann-Louise Våring, också av rasen
Schipperke. Det är andra året i rad som ekipaget vinner tävlingen, stort grattis till ägare
& uppfödare Agneta Johansson av denna fantastiska hund! Så snyggt jobbat.
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Avslutningsvis hölls avtackning för f.d. ordförande Agneta Lindberg som kliver av sitt
uppdrag i SGVK p.g.a. sjukdom. Tack till Agneta för mångårig insats präglad av insikt,
omdömesgillhet, kunskap och diskret ledarskap. Krya på dig!
AU-Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om
att bevilja att Anne ordnar med och köper avtackningspresent till Agneta Lindberg.
Inkomna skrivelser:
1381/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1382/2018 – SKK - ”Påminnelse” VB: Inbjudan till webbinarium om GDPR den 25
april år 2018
1383/2018 – CBP - Frågor av olika sorters karaktär och ämne
1384/2018 – SSR - Årsmötesprotokoll
Beslut avseende inkommen skrivelse 1354/2018
att bevilja Anne Hansson att delta i SKK:s avelskonferens den 10-11 november år
2018. Anne anmäler sig själv, och SGVK bekostar resa och ev. uppehälle.
Utgående skrivelser:
1. RDSG - Svar på frågor angående gemensamt föreningsarkiv
2. RDSG - Information angående ansökan om att arrangera avelskonferens
3. Samtliga rasklubbar - Information om gemensamt föreningsarkiv
4. Medlem i rasklubb - Status i hennes ärende
5. Samtliga rasklubbar - Dokument angående tystnadsplikt
6. SKK - SSR revidering av RAS
Rapport från ordförande:
Inget nytt att rapportera.
Rapport från kassören:
Kassören är tyvärr sjuk, inget nytt att rapportera.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:
Styrelsen diskuterade personerna som ingår i avels- och hälsokommittén och
konstaterade att Åsa Lundgren kan berika kommittén med sin kunskap.

Åsa kommer att skicka ut ett mejl till alla rasklubbar där hon presenterar sig och frågar
om de behöver någon hjälp.
Vidare diskuterade styrelsen SKK:s avelskonferens den 10-11 november, vem som ska
delta mm.
Styrelsen beslutar
att Åsa Lundgren kommer att ingå i avels- och hälsokommittén.
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Styrelsen beslutar
att Anne åter igen skickar ut information om SKK:s avelskonferens till samtliga
rasklubbar.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Carola Lindekrans har tidigare räknat poäng i tävlingen SGVK:s Allroundhund.
Styrelsen diskuterade vem som skulle ta över poängberäkningen efter Carola som nu
blivit ordförande och kommer att ha fullt upp med ordförandeposten. Fredrik Lövgren
verkar lämplig för uppdraget.
Vidare diskuterade styrelsen de planerade BPH beskrivningarna. Datum för BPH
beskrivningen i Borås är klar och blir den 23 september, Stockholm väntar vi besked
från.
Styrelsen diskuterade också det nya vallanlagsprovet, FCI regelverket för vallanlagstest
och arbetsprov är nu antaget i Sverige. För att få delta i tävlingar arrangerade av
Kroppsvallarna måste man ha genomfört det nya anlagsprovet. Det gamla provet gäller
som tidigare men då får man inte delta i tävlingar arrangerade av Kroppsvallarna.
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Styrelsen beslutar
att Fredrik Lövgren fortsättningsvis räknar poäng i tävlingen SGVK:s Allroundhund
och ingår i prov och tävlingskommittén.
Rapport från Utställningskommittén:
Annelie informerade om att det i dagsläget tyvärr är få hundar, ca 53 st. anmälda till
utställningen i Södertälje torsdagen den 10 maj. Anmälningstiden har därför blivit
förlängd till torsdagen den 26 april.
Styrelsen diskuterade personerna som ingår i utställningskommittén och hur
sammansättningen ser ut.
Styrelsen beslutar
att Annelie Karlsson Karjalainen är utställningsansvarig.
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Styrelsen beslutar
att Anne Hansson och John S Berg är domaransvariga.
Rasklubbarna:
Styrelsen diskuterade vikten av att man inom en styrelse följer regler gällande
tystnadsplikt.
Styrelsen beslutar
att Anne skickar ut dokumentet ”Tystnadsplikt” till samtliga rasklubbar.
Hemsidan:
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför ett fint arbete.

Styrelsen diskuterade byte av foton i bildspelet på startsidan bl.a. för att hålla hemsidan
mer levande.
Styrelsen beslutar
att Anne kontaktar samtliga rasklubbar och ber dem skicka nya bilder som därefter ska
VB till webmastern.

17.
18.

19.

Styrelsen beslutar
att Anne sammaställer de nya styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter och skickar
dem till webmastern.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas tisdagen den 29 maj klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande avslutar och tackar de närvarande för ett effektivt och givande möte.
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