
 

 
 

 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018 

Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 29 maj år 2018 

 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Anne Hansson AH X   

Annelie Karlsson Karjalainen AKK X   

Carola Lindekrans CL X   

Emelie Svensson  ES  X Meddelat förhinder 

Fredrik Lövgren FL  X Meddelat förhinder 

John S Berg JB X   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN  X Meddelat förhinder 

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 Anne Hansson utses att föra dagens 

protokoll. 

3. Val av justerare: 

Mötet beslutar utse Annelie Karlsson Karjalainen 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 genomgås och uppdateras. 

6. AU-Beslut: 

Inga AU beslut föreligger. 

7. Inkomna skrivelser: 

1385/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1386/2018 – SSR - Årsmötesprotokoll, bilaga 



1387/2018 – SSR - Yttrande angående exteriördomares ansökan om att  

utbilda sig på rasen Schipperke 

1388/2018 – SKK - Utskick från SKK:s valberedning 

1389/2018 – En rasklubb har frågat om valberedningens arbete 

1390/2018 – SKK - Webbinarium om GDPR den 25 april 

1391/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll 

1392/2018 – SKK - Etiketter nya ägare 

1393/2018 – SKK - Medlemsanmälan (SSR) 

1394/2018 – PON - Fråga angående organisationsnummer 

1395/2018 – SKK - CS nr 2-2018 

1396/2018 – SKK - 2018-års program i serien SKK Play för uppfödare - torsdagen den 

19 september kl. 19.30 

1397/2018 – Hundgenetikgruppens symposium, 20 oktober i Uppsala 

1398/2018 – SvKV - Information till rasklubbar gällande officiella vallanlagstest 

1399/2018 – Rfg - Medlemstidning, ”Gosbladet” 

1400/2018 – SSK - Medlemstidning, ”Schappisnytt” 

 

Beslut avseende inkommen skrivelse 1389/2018 

att Ordförande kontaktar styrelsen i aktuell rasklubb. 

8. Utgående skrivelser: 
1. Medlem i rasklubb - Status i hennes ärende angående en anmälan 

2. RDSG - Svar angående ansökan om ekonomiskt bidrag till avelskonferens 

3. RDSG - Svar angående gemensamt föreningsarkiv 

4. Samtliga rasklubbar - Yttrande angående gemensamt föreningsarkiv 

5. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till SKK:s avelskonferens 10-11 november 

6. Samtliga rasklubbar - Dokument ”Tystnadsplikt” 

7. Samtliga rasklubbar - Information, efterfrågan av nya foton till hemsidan 

8. SSR - Medlemsanmälan 

9. SKK - SGVK:s yttrande angående exteriördomare Arvid Göranssons ansökan  

om att utöka sitt rasregister med rasen Old English Sheepdog 

10. SKK - SGVK:s yttrande angående exteriördomare Arvid Göranssons ansökan  

om att utöka sitt rasregister med rasen Schipperke 

11. Samtliga rasklubbar - Information, ansökan om rasspecial till år 2020 

12. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till avelskonferens 

13. Samtliga rasklubbar - Rfg:s medlemstidning, ”Gosbladet” 

14. Samtliga rasklubbar - SSK:s medlemstidning, ”Schappisnytt” 

9. Rapport från ordförande: 

Inget nytt att rapportera. 

10. Rapport från kassören: 

Kassören. Kassören redogjorde för det dagsaktuella läget och konstaterade att de tre 

utställningar som genomförts har gått med förlust. Styrelsen diskuterade orsakerna 

härtill och konstaterade att de främsta orsakerna till förlusterna inte går att påverka år 

2018, men att ansträngningar måste göras tillsammans med rasklubbarna för att öka 

antalet utställda hundar för resterande utställningar år 2018. Största restriktivitet med 

övriga kostnader fastslogs. Uppdrogs åt utställningskommittén att se över domar-

bemanningen för år 2019. 

 

Styrelsen beslöt att det vid fullmäktigestämman fastställda överskottet från genomförda 

utställningarna år 2017 skulle fördelas sålunda: summa överskott från alla utställningar 

(exklusive Ljungskile och Trelleborg) ska delas lika mellan de sju rasklubbar som varit 

ansvariga för genomförandet av de sex utställningarna. Uppdrogs åt kassören att 

verkställa utdelningen. 



11. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 

Inget nytt att rapportera. 

12. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 
Krister informerade om att SGVK beviljat CBP:s ansökan om sponsring av rasren BPH 

beskrivning 12.06.2018.  

13. Rapport från Utställningskommittén: 

Annelie informerade om att utställningskommittén haft möte den 21 maj och vad 

kommittén arbetar aktivt med. 

 

Vidare diskuterade styrelsen utställningskommitténs olika förslag rörande hur man kan 

arrangera en inofficiell utställning i samband med en SGVK:s utställning. En bra 

möjlighet för de rasklubbar som är intresserade av att tjäna en extra slant.   

Överskottet skulle t.ex. kunna fördelas på följande sätt; 70 % till arrangerande rasklubb 

20 % till SGVK och 10 % kunde avsättas till en fond med fokus på barn & ungdomar. 

Styrelsen får i uppdrag att fundera på de olika möjligheterna till nästa styrelsemöte den 

26 juni.  

 

Det har också inkommit önskemål från utställare om att det ska arrangeras ”Barn med 

hund” på SGVK:s utställningar. SGVK ska se över möjligheterna att framledes försöka 

arrangera ”Barn med hund”.  

 

SGVK:s utställning i Södertälje den 10 maj är genomförd. Det har varit rörigt kring 

arrangemanget, vad kan man göra för att förbättra?  

Det saknas foton från utställningen, fotografen ska kontaktas omgående för att fråga 

vad som tillstött.  

 

Styrelsen diskuterade också den ansökta utställningsplatsen Moheda (för år 2019) och 

att flytta den till Tånga Hed i Vårgårda. Utställningskommittéen får i uppdrag att 

slutföra ändringen av plats av det redan fattade beslutet om byte av utställningsplats 

(gällande tidigare Kävlinge som nu är ansökt till Moheda år 2019) till Tånga Hed i 

Vårgårda, aktuellt för år 2019. 

 

Annelie informerade att det inkommit 93 st. anmälningar till utställningen i 

Landskrona lördagen den 16 juni. 

 

Styrelsen beslutar 

att Efter varje genomförd utställning skicka ut ett frågeformulär till arrangerande 

rasklubb där de bl.a. ska sammanställa en utvärdering av arrangemanget. 

14. Rasklubbarna: 

Styrelsen diskuterade inkommen fråga från medlem i en rasklubb. 

 

Styrelsen beslutar 

att Ordförande kontaktar styrelsen i aktuell rasklubb. 

15. Hemsidan: 

Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför ett mycket noggrant, 

snabbt och snyggt arbete. 

16. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor föreligger. 

17. Nästa möte: 

Styrelsen beslutar 

att nästa möte ska hållas tisdagen den 26 juni klockan 19.00. 



18.  Avslutning:  

Ordförande avslutar och tackar de närvarande för ett konstruktivt och givande möte. 

 
 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Carola Lindekrans Annelie Karlsson Karjalainen 

 

 


