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SVENSKA GA RDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN 
 
Plats och datum: Telefonmöte 19 juni 2019  

 

 

Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Emelie Svensson, Susanne 

Danheimer-Nilsson samt Anna Majaniemi. 

 

Anmält förhinder: Krister Esping, Åsa Lundgren samt Angelita Nooni. 

 
 

44. Mötets öppnande: 

Ordförande hälsar välkommen. Carola förklarar mötet öppnat, kl 19.00. 

Mötet beslutar välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare för 

dagens möte. 

 

45. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 

Mötet beslutade välja Susanne Danheimer till att justera protokollet. 

 

46. Fastställande av dagordning: 

            Mötet beslutade fastställande av föreslagen dagordning. 

 

47. Beslut per capsulam: 

 

            Beslut per capsulam taget 190531 gällande svar på SKK:s remiss ”avtal för  

            delegering av rasansvar”. Vice ordförande får i uppdrag att sända in svaret 

            enligt bilaga1. 

 

            Beslut per capsulam taget 190531 gällande svar på SKK:s remiss ”Värdegrund” 

            Styrelsen saknar inget i förslaget man presenterar. 

o Det vi vill skicka med är att om värdegrund beslutas så ska dom efterföljas  

             på alla distanser. Vice ordförande får i uppdrag att sända in svaret. 

         

48. Beslut AU: 

 

Beslut per AU taget 190528 att utbetala domaren Dick Ruttens begäran  

på utbetalning i samband med tjänstgöring i Landskrona/Lund för resa mm. 

 

49. Godkännande av föregående protokoll: 
Föregående protokoll från 190515 godkändes och lades till handlingarna. 
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50.  Inkommen post: 

 Enligt bilaga 1. 

 

51. Inkommen skrivelse: 

Enligt bilaga 1. 

 

52. Utgående post: 

Enligt bilaga 1. 

 

53. Uppföljning av uppdragslistan: 

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

 

    - Prata med webbmaster ändring av sk avelskommittén på hemsidan samt ny  

      sida för rasklubbsstyrelse med inloggning. -Klart 

    - Remiss – Värdegrund SKK -Klart 

    - Remiss - Delegeringsordning uppdraget att ta fram ett standardavtal för hur det   

      delegerade rasansvaret ska hanteras mellan SKKs special- och rasklubbar. -Klart 

    - Skicka ut mötesplanering ( doodle ) för juni – augusti -Klart 

 

54. Rapporter: 

a) Ordföranden:  

 - Ordförande informerar om läget gällande konton för utbetalningar bla. 

 

b) Kassören:  

  - Ingen rapport 

 

c) Avel och Hälsokommittén  

  - På gång och ska se över inkomna RAS. 

 

d) Prov och tävlingskommittén:  

  - Ett tillfälle med BPH i höst. Sussi jobbar vidare med frågan. 

 

e) Utställningskommittén: 

   - Betalningar har inte kunnat stämmas av för Landskrona  

     pga sjukdom. Det kommer göras i efterhand. 

   - Information ifrån Landskrona/Lund utställningen att man tyvärr fått neka en hund att      

     komma in på utställningen då den saknat fullgod vaccination. 

     Den 12 juli är det dags för utställningen i Piteå. Platsansvariga har full kontroll på 

     Utställningen. Åsa Lundgren kommer finnas på plats som ansvarig. 

     Vi saknar tyvärr fortfarande foder för Pietå. Anna tillfrågar lokalt hundfoderbolag 

     som gör blötmat. 

            

f) Webmaster:  

  - Inget att rapportera. 

 

g) Rasklubbarna:   

  - Inget att rapportera 

 

55. Punkt för beslut: 

a) Reviderad RAS från CBP  

Frågan hänskjuts till kommande möte. 

 

b) Reviderad RAS från SSR 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till kommande möte. 
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c) Fastställande av styrdokumenten från utställningskonferensen 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till kommande möte. 

 

d) Försäljningsrosetter  

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till kommande möte. 

 

e) Ändring av plats Landskrona år 2020 till Lund 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till kommande möte. 

 

f) RDSG jubileumsutställning år 2023  

Mötet diskuterar RDSG:s önskemål om att eventuellt arrangera  

en Jubileum utställning 2023. Vilket styrelsen tycker det är väldigt 

trevligt initiativ. 

 

Mötet beslutar att eftersom man inte ansöker om utställningen förrän år 2021 

och styrelsen kan då vara helt utbytt så ber man RDSG sända in ansökan för jubileum 

                   utställningen år 2021.  

 

g) Tillhandahållande av protokoll  

Mötet beslutar att man ska fortsätta lägga ut protokollen för alla medlemmar på 

hemsidan.. 

 

(Anna Majaniemi lämnar mötet klockan 20.02) 

 

56. Övriga frågor: 

Inga övriga frågor uppkom. 

 

57. Nästa möte: 

Nästa styrelsemöte är Tisdagen den 27 augusti klockan 19.00 via telefon. 

 

58. Mötets avslutande: 

Mötet avslutas klockan 20.03 och ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

 

Protokollförare:     Ordförande: 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Annelie Karlsson Karjalainen   Carola Lindekrans 

 

 

 

 

Justerare: 

 

 

________________________________ 

Susanne Danheimer 


