SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018
Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 31 oktober år 2018

Närvarande
Initialer

Ja

Anne Hansson

AH

X

Annelie Karlsson Karjalainen

AKK

X

Carola Lindekrans

CL

X

Emelie Svensson
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X

Fredrik Lövgren

FL

John S Berg

JB

X

Krister Esping

KE

X

Susanne Danheimer Nilsson
Åsa Lundgren
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3.
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5.

Nej

Noteringar

X

Meddelat förhinder

SDN

X

Meddelat förhinder

ÅL

X

Meddelat förhinder

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.05.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens
protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar utse Annelie Karlsson Karjalainen att justera dagens protokoll.
Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:
Protokollet genomgås och styrelsen noterar att det fortfarande är några uppdrag som
är pågående och inte genomförda.
Uppdragslistan:
Uppdragslistan genomgås och uppdateras.
Kassören har skickat ett förslag på en ekonomisk kalkyl och regler för utställningskonferensen år 2019.
Annelie informerade om att ändringar rörande utställningar för år 2019 är klara och
inrapporterade till SKK.

6.

7.

Styrelsen beslutar
att godkänna kassörens förslag på en ekonomisk kalkyl och regler för utställningskonferensen år 2019, bilaga version 2 läggs som en bilaga till protokollet.
AU-Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om
att bekosta exteriördomare Hans Erik Pedersens taxiresa från hotell Park Inn till
Arlanda söndagen den 7 oktober.
Inkomna skrivelser:
1464/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1465/2018 – SSR - Ansökan om officiell rasspecial för år 2020
1466/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll nr 13
1467/2018 – SKK - Beträffande utbetalning av konferensbidrag
1468/2018 – SKK - Uppdaterat dokument: "Upprättande av domarkompendium för
exteriördomare"
1469/2018 – SSR - Tillägg till skrivelse angående svanslös hund
1470/2018 – BIS - Medlemsblad
1471/2018 – SSR - Revidering av RAS, Masterdokument
1472/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1473/2018 – SKK - Information om hur man göra när man skickar in motionerna till
kansliet rörande Kennel Fullmäktige.
1474/2018 – Kroppsvallarna - Ledig plats på ett anlagstest den 28 oktober i
Södermanland (Sörmland), Fäboda
1475/2018 – SKK - PÅMINNELSE - Datum för ansökt domarkonferens, år 2021
1476/2018 – Rfg - Ansökan om officiell rasspecial för år 2020
1477/2018 – PON Unionen - Ansökan om officiell rasspecial för år 2020
1478/2018 – SKK - Auktorisationer exteriördomare:
Följande auktorisationer för raser tillhörande SGVK:
Johan Andersson gruppallrounder grupp 1
(auktorisation som gruppallrounder vid DK 4/2018, innebärande följdauktorisation för
bergamasco, cao da serra de aires och polski owczarek nizinny)
1479/2018 – SKK - Ansökan om utställningar för år 2020
1480/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1481/2018 – RDSG - Ansökan om officiell rasspecial för år 2020 och år 2021
1482/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll nr 14
1483/2018 – Medlem i rasklubb - Skrivelse angående felrapportering av hund
1484/2018 – SKK - Ändring av utställning med tillfällesnummer 20190525-020
1485/2018 – SKK - Ändring av utställning med tillfällesnummer 20191110-002
1486/2018 – SKK - Ändring av utställning med tillfällesnummer 20181110-007
1487/2018 – SKK - Ändring av utställning med tillfällesnummer 20190530-011
1488/2018 – SKK - Ändring av utställning med tillfällesnummer 20190526-014
1489/2018 – SKK - Ändring av utställning med tillfällesnummer 20190525-021
1490/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1491/2018 – CBP - Fråga angående registrering av vallanlagsprov
Beslut avseende inkommen skrivelse 1471/2018
att sekreteraren skickar SSR revidering av RAS till SKK.

Beslut avseende inkommen skrivelse 1475/2018
att sekreteraren skickar in ett av styrelsen beslutat förslag på datum till SKK.
Beslut avseende inkommen skrivelse 1483/2018
att sekreteraren sammanställer ett svar som skickas till aktuell medlem.
Mötet beslutade att Annelie ska kontrollera resultatet som åberopas och vara behjälplig
med sammanställning av förslaget.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Beslut avseende inkommen skrivelse 1491/2018
att Susanne uppdragas att kontakta SKK och höra efter vad som har tillstött
i samband med registrering av vallanlagsprov.
Utgående skrivelser:
1. Brev till SKK med begäran om utbetalning av beviljat bidrag för avelskonferensen
2018-09-22
2. Samtliga rasklubbar - BIS Medlemsblad
3. SSAK - Beslut auktorisation/exteriördomare Johan Andersson godkänd på rasen
4. BIS - Beslut auktorisation/exteriördomare Johan Andersson godkänd på rasen
5. PON - Beslut auktorisation/exteriördomare Johan Andersson godkänd på rasen
6. Medlem i rasklubb - Svar på inkommen skrivelse angående svanslös hund
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. Trots ett lägre
deltagande vid årets utställningar (dock bättre än tidigare prognoser) motsvarar
prognosen för årets resultat mer än väl förväntningarna.
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.
Innan arbetet kommer vidare behövs rådgivning i ärendet av SKK.
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 uppdaterad och aktuell poängställning finns på hemsidan.
Rapport från Utställningskommittén:
Annelie informerade att det inkommit ca 120 st. anmälningar till utställningen i Åstorp
lördagen den 10 november.
Utställningen i Åstorp gicks igenom så att allt är klart inför lördagen. Ryttarföreningen
lånar kostnadsfritt ut bord och stolar, cafeterian är öppen från klockan 08.00 och varm
mat är beställd till funktionärer och domare. Vi har tillgång till ridhuset på fredag kväll
och möjlighet att färdigställa ringarna om vi skulle vilja.

Agneta Lindberg och Kristina Sjöwall har meddelat att de sponsrar utställningen i
Åstorp med mycket priser. Ett uppskattat och generöst initiativ och SGVK, tackar!
Vidare diskuterades gåvor till ringsekreterare och domare, även pris till lotteriet.
På SGVKs utställning i Uppsala var det en ringsekreterare som tog två mat/vattenskålar i plåt
som Royal Canin hade sponsrat med och var avsedda som pris till deltagarna. Det är absolut
inte tillåtet att ta några priser eller något foder som Royal Canin sponsrat med.

14.
15.

Styrelsen beslutar
att sekreteraren köper in gåvor till ringsekreterare och domare, även pris till lotteriet.
Rasklubbarna:
Inget nytt att rapportera.
Hemsidan:
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför som ett snabbt,
effektivt och snyggt arbete.
Emelie och Annelie tar på sig att gå igenom vissa delar på hemsidan som behöver
justeras och uppdateras.
Vidare diskuterades anmälningssystemet på hemsidan som tyvärr ofta krånglar
och hur man på bästa sätt kan åtgärda det. Även utrymmet på hemsidan och för
mejl gicks igenom. Det behövs mer utrymme på hemsidan för samtliga personer
och kommittéer.
Emelie kontaktar Lisa och går igenom de synpunkter hon sammanställt angående
eventuella ändringar som behöver utföras på hemsidan.

16.
17.

18.

Styrelsen beslutar
att Annelie sammanställer ändringar och det nya materialet som ev. ska läggas in på
hemsidan och kontaktar webmastern.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas tisdagen den 27 november klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande avslutar och tackar de närvarande för ett trevligt och givandemöte.

Vid protokollet
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Carola Lindekrans

Annelie Karlsson Karjalainen

