
 

 
 
 

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2019 
Plats och datum: Telefonmöte, torsdagen den 21 februari år 2019 
 

Närvarande 

 Initialer Ja Nej Noteringar 

Anne Hansson AH X   

Annelie Karlsson Karjalainen AKK X   

Carola Lindekrans CL X   

Emelie Svensson  ES X   

Fredrik Lövgren FL  X  

John S Berg JB X   

Krister Esping KE X   

Susanne Danheimer Nilsson SDN X   

Åsa Lundgren ÅL X   

 
 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.00. 

2. Dagordningen fastställs: 
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens 
protokoll. 

3. Val av justerare: 
Mötet beslutar att utse John S Berg att justera dagens protokoll. 

4. Godkännande av mötesprotokoll: 
Mötet går igenom protokollet. 
 
Mötet beslutar att godkänna protokollet och därefter lägga det till handlingarna. 

5. Uppdragslistan: 
Uppdragslistan genomgås och uppdateras. 

6. Fullmäktigestämman: 
Styrelsen diskuterade den kommande Fullmäktigestämman 06.04.2019. 
Inbjudan är utskickad, lokal är bokad och arbetet med att boka årsmötesordförande 
pågår. Rosetter och priser ska köpas in till 1-3 placerade ekipage i tävlingarna SGVK:s 
Utställningshund och SGVK:s Allroundhund.  



Inbjudan till Fullmäktigestämman där prisutdelningen kommer att ske ska skickas ut 
till de 1-3 placerade ekipagen. 
 
Vidare diskuterades vikten av att rasklubbarnas verksamhetsberättelse för avel skickas 
in I tid. Handlingarna ska skickas ut till delegater senast 4 veckor (09.03.2019) innan 
Fullmäktigestämman.  
 
Styrelsen beslutar 
att ge sekreteraren uppdraget att köpa in rosetter och priser. 
 
Styrelsen beslutar 
att ge sekreteraren uppdraget att skicka ut inbjudan till Fullmäktigestämman till 1-3 
placerade ekipage i tävlingarna SGVK:s Utställningshund och SGVK:s Allroundhund. 
 
Styrelsen beslutar 
att ge sekreteraren och Annelie uppdraget att boka årsmötesordförande. 
 
Styrelsen beslutar 
att ge sekreteraren uppdraget att påminna rasklubbarna om att deras 
verksamhetsberättelser för avel ska skickas in senast 05.03.2019. 
 
Styrelsen beslutar 
att ge sekreteraren uppdraget att påminna rasklubbarna om att skicka in uppgifter  
på delegater till Fullmäktigestämman senast 05.03.2019. 

7. AU-Beslut: 
Inget AU beslut har fattats. 
 

Capsulam: 
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben har tagit beslut via Capsulam 30.01.2019.  
att SGVK ska räknas in bland rasklubbarna vid utdelning för platsansvaret vid  
SGVK:s utställningar. 
 
Svenska Gårds och Vallhundsklubben har tagit beslut via Capsulam 13.02.2019 
att betala rasklubben för CBP:s kostnad för lokalhyra för utställningen i Jälla år 2017 
och år 2018. 

8. Inkomna skrivelser: 
1510/2019 – SKK - Etiketter nya ägare 
1511/2019 – OESS - Styrelseprotokoll 
1512/2019 – SKK - Gå distansutbildning i föreningsteknik! 
1513/2019 – SSR - Medlemsförteckning 
1514/2019 – BIS - Medlemstidning 
1515/2019 – SKK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 30.11.2018 
1516/2019 – Ansökan från exteriördomare Carina Östman som önskar utbilda 
sig på rasen Old English Sheepdog 
1517/2019 – SKK - 'Upprättande av domarkompendium för exteriördomare' 
1518/2019 – SKK - Etiketter nya ägare 
1519/2019 – SvKV - Kurs i vallning på Gårdsbacken 
1520/2019 – SKK - Information om Kennelfullmäktige 



1521/2019 – SKK - Arkivering av klubbtidningar 
1522/2019 – SKK - Icke hänvisning 
1523/2019 – VKK - CUA-utbildning i Västra Kennelklubbens regi under år 2019 
1524/2019 – SKK - Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKKs 
utbildningskommitté (UK) 
1525/2019 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare 
Härmed meddelas följande auktorisationer för raser tillhörande er klubb: 
Arvid Göransson, schapendoes och schipperke 
(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning) 
1526/2019 – SKK - Etiketter nya ägare 
I527/2019 – SKK - Information angående inbjudan av utländska domare som  
inte tidigare dömt i Sverige 
1528/2019 – OESS - Yttrande gällande exteriördomare Carina Östmans ansökan 
om att utbilda sig på rasen Old English Sheepdog 
1529/2019 – SvKV - Inbjudan till informationsträff/utbildning 2 mars år 2019  
för vallansvariga inom rasklubbar gällande anlagstest 
1530/2019 – SKK - Påminnelse! Glöm inte att skicka efter nya häften angående 
SRD till era utställningar 
1531/2019 – SKK - Information om hur vi beslutat hantera SRD information vid 
våra utställningar framöver 
1532/2019 – SKK - Agria Breed Profiles 
f1533/2019 – CBP - Frågor runt stadgar och eventuella ändringar av dem 
1534/2019 – SKK - Etiketter nya ägare 
1535/2019 – SSK - Yttrande gällande exteriördomare Joakim Ohlsson ansökan 
om att utbilda sig på rasen Schapendoes 
1536/2019 – SSR - Nya stadgar antagna på årsmötet 10.03.2018 
1537/2019 – SSR - Förslag angående stadgeändring 
1538/2019 – BIS - Nya stadgar antagna på årsmötet 08.02.2007 
1539/2019 – SKK - Protokollsutdrag UtstK 1-2019 
 
Beslut avseende inkommen skrivelse 1539/2019 

att sekreterare får i uppdrag att sända protokollsutdraget för kännedom till berörda parter. 

9. Utgående skrivelser: 
1. Samtliga rasklubbar - Gå distansutbildning i föreningsteknik i höst! 
2. SKK - Förslag till datum för domarkonferensen år 2021 
3. Samtliga rasklubbar - Påminnelse angående rapportera in medlemsantal för  
år 2018 
4. SKK - SGVKs beslut gällande exteriördomare Carina Östmans ansökan om att  
utbilda sig på rasen Old English Sheepdog 
5. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till BPH beskrivning i Stockholm våren år 2019 
6. RDSG - Agria Breed Profiles 
7. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till SGVKs Fullmäktigestämma år 2019 
8. SSR - Beslut, auktorisation/exteriördomare Arvid Göransson godkänd på rasen 
9. SSK - Beslut, auktorisation/exteriördomare Arvid Göransson godkänd på rasen 
10. Samtliga rasklubbar - Information angående inbjudan av utländska domare  
som inte tidigare dömt i Sverige 
11. SKK - SGVKs beslut gällande exteriördomare Joakim Ohlssons ansökan om  



att utbilda sig på rasen Schapendoes 
12. Samtliga rasklubbar - Skrivelse gällande typstadgar för rasklubb inom SGVK 
13. SSR - SGVKs svar på förfrågan gällande förslag angående stadgeändring 
14. SGVKs svar kring SVK fur:s ansökan om inträde i vår specialklubb 

10. Rapport från ordförande: 
Inget nytt att rapportera. Allt flyter på. 

11. Rapport från kassören: 
Kassören jobbar med bokslutet. Vidare diskuteras balans- vinst- och förlusträkning 
som ska lämnas till revisorerna.  
 
Budgeten för år 2019 presenterades och gicks igenom. 
 
Styrelsen kommer att på Fullmäktigestämman 06.04.2019 föreslå att man för över 
vinsten till kommande verksamhetsår. 
 
Styrelsen beslutar 
att fastställa balans- vinst- och förlusträkning så detta kan lämnas till revisorerna. 
 
Styrelsen beslutar 
att godkänna budgeten för år 2019. 

12. Rapport från Avels- och Hälsokommittén: 
Styrelsen diskuterade rasklubbarnas revideringar av RAS. För några rasklubbar är det 
dags att börja med en revidering. Målet är att RAS ska vara ett levande dokument som 
uppdateras kontinuerligt. 
 
Hos de rasklubbar vars RAS behöver revideras ska SGVK:s Avels- och Hälsokommitté 
vara behjälpliga vid revideringen, om hjälp önskas. 
 
Domarkonferensen år 2021 
Styrelsen diskuterade klubbarnas raskompendier, dessa måste ses över och eventuellt 
uppdateras inför domarkonferensen. 
 
SKK har utsett Jan Erik Ek som mentor åt SGVK. Jan Erik ska vara behjälplig i samband 
med planering av domarkonferensen.  
 
Styrelsen beslutar 
att Avels- och Hälsokommittén ska vara behjälplig vid revidering av RAS, hos de 
rasklubbar som önskar hjälp. 
 
Styrelsen beslutar 
att Anne fick i uppdrag att skicka ut information angående raskompendier till 
rasklubbarna. 
 
Styrelsen beslutar 
att John fick i uppdrag att inför domarkonferensen ta kontakt med vår mentor på SKK, 
Jan Erik Ek. 

13. Rapport från Prov- och Tävlingskommittén: 



Styrelsen diskuterade de planerade BPH beskrivningarna under år 2019.  
Det är nu bokat 14 platser lördagen den 18 maj hos Hunduddens Träningscenter i 
Stockholm. 

14. Rapport från Utställningskommittén: 
SGVK har lyckats få sponsoravtal med några foderbolag men det fattas fortfarande till 
ett par utställningar. Sökandet efter fodersponsorer fortsätter. 
 
Kommande utställning är i Varberg söndagen den 7 april och det har kommit in några 
anmälningar. Till dags datum, 15 stycken och sista anmälan är söndagen den 17 mars.  
Lokal för utställningen är fortfarande vakant och arbetet med att finna lämplig lokal 
pågår. 

16. Rasklubbarna: 
SGVK har fått kännedom om att årsmötet hos en av rasklubbarna inte genomförts 
korrekt. Där har bland annat varit stadgebrott och medlemmar som röstat med 
fullmakt. Styrelsen tog del av inskickad information och diskuterade ärendet. 
 

 Carola Lindekrans deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
Styrelsen beslutar 
att Annelie får i uppdrag att arbeta med ärendet. 

16. Hemsidan: 
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra och webmastern utför ett snyggt arbete. 
En del uppdateringar är gjorda, men det finns lite kvar som behöver uppdateras så  
det blir enhetligt. 

17. Övriga frågor:  
En fråga gällande status i ärendet Svk FUR uppkom. Det har inte inkommit någon ny 
information utan vi väntar vidare instruktioner. 
  
En styrelsemedlem påbörjade Distansutbildning i föreningsteknik men fick avbryta 
p.g.a. sjukdom. Vid kontakt med SKK har styrelsemedlemmen fått löfte om att 
återuppta Distansutbildningen för samma kostnad vid nästa kurstillfälle. 
 
Det uppkom frågor kring specialklubbskonferensen. Annelie kommer att rapportera 
om specialklubbskonferensen vid kommande fysiska möte. 

18. Nästa möte: 
Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas torsdagen den 21 mars klockan 19.00. 

19.  Avslutning: 
Ordförande avslutar mötet och tackar alla närvarande för ett trevligt möte. 

 
 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

   

Anne Hansson Carola Lindekrans John S Berg 

 


