
 

 
 
 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018 
Plats och datum: Fysiskt möte på Vätterleden i Gränna, söndagen den 23 september år 2018 
 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Anne Hansson AH X   

Annelie Karlsson Karjalainen AKK X   

Carola Lindekrans CL  X Meddelat förhinder 

Emelie Svensson  ES X   

Fredrik Lövgren FL  X Meddelat förhinder 

John S Berg JB X   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN X   

Åsa Lundgren ÅL X   

 
 

1. Vice ordförande Annelie Karlsson Karjalainen träder in som ordförande då ordinarie 
ordförande inte kan närvara. Annelie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 
klockan 09.30. 

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 förutom ett (se 
nedan) är genomförda. 
 

• Önskemål har uppkommit angående att mötesprotokoll och 

uppdragslista 

   ska skickas ut tidigare än det gjorts innan.  

Styrelsen beslutar 



att uppdragslistan ska skickas ut inom en vecka och mötesprotokollet inom två veckor 
efter utfört styrelsemöte. 

5. Uppdragslistan: 
Uppdragslistan genomgås och uppdateras. 
 

Sekreteraren sammanställer ett förslag på svar till medlem i en rasklubb. 
Mötet beslutade att Åsa och Krister läser igenom och är behjälpliga med förslaget 
innan det skickas ut. 

6. AU-Beslut: 
Inga AU-beslut föreligger.  

7. Inkomna skrivelser: 
1446/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1447/2018 – SKK - Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst 

1448/2018 – SKK - Regelrevidering - Lydnad och Rallylydnad 

1449/2018 – SKK - CS nr 4-2018 

1450/2018 – SKK - Inbjudan till CUA kurs 

1451/2018 – SKK - PÅMINNELSE - 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare - 
start onsdagen den 19 september kl. 19.30 

1452/2018 – SKK - PÅMINNELSE - Inbjudan till rasklubbstorget på SHM år 2018 

1453/2018 – Information från medlem angående fodervärdsavtal 
1454/2018 – SKK - Information från SKK:s valberedning 

1455/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1456/2018 – SSR - Skrivelse angående hund med avsaknad av svans 

1457/2018 – SKK - Våra 12 svenska raser 

1458/2018 – SKK - Icke hänvisning 

1459/2018 – SSR - Fråga angående tågordningen vid revidering av RAS 

1460/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll 
1461/2018 – OESS - Styrelsemötesprotokoll 
1462/2018 – Förfrågan från exteriördomare Anette Edlander angående 

utbilda sig på raserna; Schapendoes, Schipperke och Dansk-svensk gårdshund 

1463/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 
 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1447/2018 

att Anne och Carola går kursen i föreningsteknik på distans som bekostas av SGVK. 
Susanne deltar också men betalar kursavgiften själv. Anne anmäler samtliga. 
 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1450/2018 

att Annelie deltar i utbildningen till CUA och kursavgiften bekostas av SGVK. Annelie 
anmäler sig själv. 
 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1456/2018 

att mötet har behandlat SSR:s skrivelse och beslutar att sända vidare skrivelse till SKK:s 
utställningskommitté med förtydligande att SGVK:s styrelse inte har några värderingar i frågan. 
Sekreteraren sammanställer ett förslag till svar, kopia på skrivelsen/svaret till SKK skickas även 
till SSR.Mötet beslutade att Annelie och Emelie är behjälpiga med sammanställning av 
förslaget innan det skickas ut. 
 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1459/2018 



att sekreteraren sammanställer ett förslag till svar som skickas till rasklubben. 

8. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar - Påminnelse ”rasklubbstorget SHM år 2018” 

2. SSR - Förfrågan från exteriördomare Anette Edlander gällande vidarutbilda 

sig på rasen Schipperke 

3. RDSG - Förfrågan från exteriördomare Anette Edlander gällande vidarutbilda 

sig på rasen Dansk-svensk gårdshund 

9. SSK - Förfrågan från exteriördomare Anette Edlander gällande vidarutbilda sig på 
rasen Schapendoes 

9. Rapport från ordförande: 
Inget nytt att rapportera. 

10. Rapport från kassören: 
Kassören redovisade den aktuella ekonomiska ställningen, utställningsverksamheten 
är fortfarande sorgebarnet. Konstaterades att det fanns medel för utbildningar i 
Föreningskunskap och CUA trots att inga medel budgeterats för år 2018. 
En ekonomisk kalkyl för utställningskonferens år 2019 i samband med  
fullmäktigestämman ska sammanställas. 

11. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 
Avels- och hälsokommittén informerade om att arbetet kring regler vid registrering av 
rasen Berger des Pyrénées à face rase/poil long i samband med korsavel är i full igång. 
Innan arbetet kan gå vidare behövs rådgivning i ärendet av SKK, Anne kontaktar SKK. 
 

Anne informerade om att SSR revidering av RAS är klar så när som på en justering av 
en mening. Därefter ska dokumentet skickas in till SKK för granskning och godkännas. 
 

Vidare diskuterades rapporten från avelskonferensen där vi diskuterade frågor och 
önskemål som framkom. Bland annat framkom önskemål från vissa rasklubbar om 

att ha möjligheten för sina uppfödarna att kunna skicka in en hälsoenkät anonymt. 
Även frågan om vilka dokument som ska arkiveras och hur länge lyftes. 
Konferensen avslutades med en uppskattad genomgång av BPH beskrivningar. 
 

Avelskonferensn genomfördes i god anda. Flera deltagare har hört av sig och berättat 
att de upplevde avelskonferensen som både trevlig och givande.  

12. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Arbetet med att genomföra BPH beskrivningar på olika platser i landet under år 2019 
pågår. BPH i Borås blir under hösten år 2019 och i Stockholm under våren och en 
fredag. Besked om datum beräknas kunna presenteras inom kort. Sussie jobbar vidare 
med ärendet och bokar ett passande datum. 
 

Emelie informerade om att SGVKs tävling Årets Vinstrikaste Utställningshund är upp-
daterad och aktuell poängställning nu finns på hemsidan. 
 

Emelie sammanställer ett förslag till text på hemsidan som ska förklara tågordningen 

i resultaträkningen för tävlingarna Årets Utställningshund och Allroundhund. 
Mötet beslutade att Annelie är Emelie behjälplig och att de tillsammans stämmer av. 
 

Vidare diskuterades Kroppsvallarna och deras funktion, det saknas bl.a. anlagstestare. 
Sussie sammanställer och skickar en skrivelse till Kroppsvallarna och frågar vad de gör 



för att utbilda fler anlagstestare. 

13. Rapport från Utställningskommittén: 
Annelie informerade att det inkommit ca 75 st. anmälningar till utställningen i Uppsala 
lördagen den 6 oktober. 
 

En skrivelse med information om ett pågående ärende angående fodervärdsavtal från 
medlem i SSK har inkommit. SGVK tar hand om och sköter ärendet, inget material går 
till SSK. 
 

SGVKs utställning i Piteå som arrangeras av RDSG diskuterades. Annelie kontakta RDSG 
för att diskutera en ev. omorganisation i deras utställningskommitté för att få igång 
utställningen i Piteå till år 2019. 
 

Royal Canin som är SGVKs fodersponsor vill ha fotodokumentation för att sponsra/ 
fortsätta sponsra med foder och andra reklamprodukter. Det är viktigt att 
rasklubbarna skickar in foton från finalerna på sina utställningar. 
 

Vidare diskuterades vikten och behovet av att ha en utställningskonferens år 2019, 
preliminär bokat datum 07.04.2019. 
 

Fullmäktigestämma med tillhörande styrelsemöte på lördagen 06.04.2019 och 
utställningskonferens på söndagen. Annelie sammanställer ett förslag till en inbjudan 
till utställningskonferensen. 
Mötet beslutade även att Annelie skulle skriva samman ett dokument och skicka ut till 
rasklubbarna rörande att de inte får gå förbi SGVK gällande domarbyte och plats osv. 
Samtidigt ska SKK kontaktas, och be dem att inte godkänna något utan att kontakta 
SGVK först. 

14. Rasklubbarna: 
Det börjar dra sig mot årsskifte och rasklubbarnas årsmöten. Samtliga rasklubbars 
årsmöten ska vara utförda innan februari månads slut. 
 

Vissa rasklubbar har meddelat att de vill ha hjälp med t.ex. mallar som uppger arbets-
ordningen och vilket material som behöver sparas och arkiveras som, b.la. hälsa.  
Det är viktigt att upplysa rasklubbarna om att medlemmar själva kan rapportera in 
vissa upplysningar till klubben. 
 

Styrelsen beslutar 

att sekreteraren sammanställer en påminnelse gällande att rasklubbarnas årsmöten 
ska vara utförda innan februari månads slut. 
 

Styrelsen beslutar 

att sekreteraren sammanställer en informationstext och upplyser rasklubbarna om att 
medlemmar själva kan rapportera vissa saker som t.ex. rör rasens hälsa till klubben. 

15. Hemsidan: 
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför som ett snabbt, 
effektivt och snyggt arbete. 
 

Till kommande styrelsemöte får alla i styrelsen i uppdrag att titta igenom hemsidan 



och komma med synpunkter, förslag på eventuella ändringar. Alla synpunkter ska 
skickas direkt till sekreteraren som sammanställer dem. 
 

Styrelsen beslutar 

att Anne sammanställer det nya materialet som ev. ska läggas in på hemsidan och 
därefter går styrelsen igenom materialet på kommande styrelsemöte. 

16. Övriga frågor: 
Inga övriga frågor föreligger. 

17. Nästa möte: 
Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas onsdagen den 31 oktober klockan 19.00. 

18.  Avslutning: 
Ordförande avslutar och tackar de närvarande för ett trevligt och givandemöte. 

 
 

Vid protokollet Vice Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Annelie Karlsson Karjalainen Susanne Danheimer Nilsson 

 
 


