SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018
Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 27 november år 2018
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Meddelat förhinder

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.00.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens
protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar utse Emelie Svensson att justera dagens protokoll.
Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:
Protokollet genomgås och samtliga uppdrag är genomförda.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
Uppdragslistan:
Uppdragslistan genomgås och uppdateras.
AU-Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om
att Carola Lindekrans och Annelie Karlsson Karjalainen deltar i specialklubbskonferensen den 2-3 februari år 2019 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Solna.

7.

Carola ska ha 2 dagars dagpaket medan Annelie ska ha både 2 dagars dagpaket och
logi. Representanterna anmäler sig själva.
Inkomna skrivelser:
1492/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1493/2018 – SKK - BPH-artiklar, fria att publicera i klubbtidningen och/eller på
klubbens webbplats
1494/2018 – SKK - Inbjudan och anmälan till Specialklubbskonferens
1495/2018 – OESS - Styrelsemötesprotokoll nummer 8
1496/2018 – SSR - Skrivelse angående svanslös hund, källa
1497/2018 – SSR - Fastställda stadgar
1498/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1499/2018 – RDSG - Skrivelse angående utmärkelse
Beslut avseende inkommen skrivelse 1494/2018
att Carola Lindekrans och Annelie Karlsson Karjalainen deltar i specialklubbskonferensen den 2-3 februari år 2019 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Solna.
Beslut avseende inkommen skrivelse 1496/2018
att hänvisa till tidigare utskickat beslut.
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Beslut avseende inkommen skrivelse 1499/2018
att SGVK skickar skrivelsen vidare till SKK enligt önskemål från rasklubben.
John S Berg reserverar sig mot beslutet med anledning av att genomförandet
av att få rasen godkänd av FCI varit en lång process som pågått under många år.
Utgående skrivelser:
1. SKK - Förslag på datum för ansökt domarkonferens till år 2021
2. SKK - SSR revidering av RAS
3. Medlem i rasklubb - Svar angående felrapportering av hund
4. Rasklubbarna - Påminnelse om att deras årsmöten ska vara utförda innan februari
månads slut så att SGVK hinner ta del av allt material innan fullmäktigestämman i
april. De rasklubbar som har stadgar som inte överensstämmer med ovanstående
information uppmanas att revidera dessa snarast
Rapport från ordförande:
Inget nytt att rapportera.
Rapport från kassören:
Kassören redovisade den aktuella ekonomiska ställningen, redogjorde för det
dagsaktuella läget av ekonomin, föredrog balans- och resultaträkning. Det överskott i
verksamheten som för tillfället finns kommer nästan uteslutande från utställningsverksamheten. På årsbasis beräknas dock resultatet bli ungefär 0 då utdelningarna till
rasklubbarna har räknats bort.
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 pågår.
SGVK har inväntat svar från SKK som nu har kommit och som CBP ska informeras om.
Styrelsen diskuterade också rasklubbarnas revideringar av RAS. För några av rasklubbarna är det dags att börja med en revidering, RAS ska vara ett dokument som

uppdateras kontinuerligt, ett levande dokument.
Vidare diskuterades arbetsgången hos SKK i samband med ändring/byte av stamtavla,
t.ex. registrerad hund som behöver en ny stamtavla i samband med omregistering och
ev. kostnad.
Styrelsen beslutar
att Sekreteraren får i uppdrag att meddela CBP SKK:s information kring regler vid
registrering av rasen Berger des Pyrénées à face rase/poil long i samband med
korsavel.
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Styrelsen beslutar
att Susanne får i uppdrag att kontakta SKK registreringsavdelning och ta reda på
arbetsgången.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Emelie informerade om att SGVKs tävling Årets Vinstrikaste Utställningshund är uppdaterad och aktuell poängställning finns på hemsidan. Det är jämnt in i det sista och
inom kort kommer den slut-giltiga poängställningen att presenteras.
Arbetsgången som sker innan resultaten i tävling Årets Vinstrikaste Utställningshund
syns är förtydligad och finns att läsa på hemsidan. Det är många steg och ibland kan
något steg bli fördröjt vilket resulterar i att hela ”kedjan” med resultatredovisningen
blir försenad.
Rapport från Utställningskommittén:
Den genomförda utställningen i Åstorp gicks igenom och både funktionärer och
utställare verkade nöjda, ett trevligt arrangemang.
Vidare diskuterades den planerade utställningskonferensen som ska gå av stapel
tillsammans med fullmäktigestämman lördagen den 6 april år 2019.
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Styrelsen beslutar
att Anne får i uppdrag att boka lokal till utställningskonferensen och fullmäktigestämman lördagen den 6 april år 2019.
Rasklubbarna:
Inget nytt att rapportera.
Hemsidan:
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför som ett snyggt
arbete.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas torsdagen den 10 januari klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande avslutar och tackar de närvarande för ett trevligt och givandemöte.
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