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SVENSKA GA RDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN 
 
Plats och datum:  

Jönköping, (Hotell och Restaurang Vätterleden) 6 april 2019. 

 

 

Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Emelie Svensson, samt 

Angelita Nooni. 

 

Anmält förhinder: Anne Hansson, Susanne Danheimer-Nilsson, Åsa Lundgren samt Anna 

Majaniemi. 

 
 

 
10 Mötets öppnande: 

Ordförande hälsar välkommen. Carola förklarar mötet öppnat, kl 15.22. 

 

 

11. Faställande av dagordning: 

Dagordningen fastställs enligt förslag. Överenskommer att dagordningen framledes ska 

innehålla vad styrelsearbetet ska behandla. Annelie sammanställer dagordningen i samråd 

med Carola och Angelita 

 

 

12. Val av justerare: 

Emelie utses att justera eftermiddagens protokoll tillsammans med ordföranden. 

 

 

13. Genomgång av tidigare protokoll: 

Tidigare protokoll genomgås, godkänns och läggs därmed till handlingarna. 

 

 

14. Uppdragslista: 

Annelie och Angelita  ges i uppdrag att i samråd sköta uppdragslistan. Den nuvarande listan 

ska uppdateras med att rätt personer står som ansvariga.  

Carola, Krister och Angelita utses att ansvara som kontakt till domarkonferens.  

All post ska gå till Annelie som är ansvarig för post inkommande och utgående tillsammans 

med andra försändelser. 

 

15. Fullmäktigestämma: 
Inget att ta upp. 
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16.  AU beslut: 

Att avslå efteranmälan som delegat till årets fullmäktigstämma 

 

 

17. Inkomna skrivelser: 

Beslutas att Annelie sköter och dokumenterar in- och utgående post. 

 

 

18. Utgående Skrivelser: 

1. CBP – Beslut från disciplinnämnden 

2. SKK nya faktureringsperioder 

3. Samtliga rasklubbar har uppmanats se över sina RAS. De klubbar som reviderar ska 

inkomma med reviderad version. 

4. Avelskommittén ges i uppdrag att påminna, bistå och hjälpa de klubbar som behöver 

revidera sina RAS 

5. Alla formella skrivelser ska först gå till styrelsen för genomgång innan de skickas ut. 

 

 

19. Rapport från ordföranden: 

Inget att rapportera. 

 

 

20. Kassörens rapport: 

Information om den ekonomiska situationen i dagsläget. 

Beslutas att det är lovligt att makulera verifikationer som är äldre än 7 år. 

 

 

21. Rapport Avel och Hälsa: 

Kommittén ska ges i uppdrag att ordna ett möte med den nya sammansättningen.  

Föreslås telefonmöte. Angelita sammankallar till möte. 

 

 

22. Rapport Prov och Tävling: 

Finallistan från Motala inväntas för att kunna beräkna resultat. 

Se över poängbedömningen i allroundhunden till nästa år. 

Finns 3 platser på BPH den 18 maj på Hunduddens tävlingscenter. Informationen behöver 

läggas ut på hemsidan för att fylla platserna. 

 

 

23. Rapport Utställning: 

Utställningskommittén planerar ett möte tillsammans för att komma i gång med den nya 

sammansättningen. 

 

 

24. Rasklubbarna: 

Carola ger information om FUR. Årsmötet har beslutat att godkänna deras medlemskap i 

SGVK. Information om att Annelie och Krister deltog på PON klubbens årsmöte den 24 

mars. 

 

 

25. Hemsidan: 

Hemsidan behöver uppdateras med rätt e-postadresser. 

Nya presentationer av ny styrelse, skicka in bilder snarast. 



  Protokoll:  1 (2019-04-06) 

Diskussion om hur vi gör med mejl till de olika kommittéerna så att alla i styrelsen tar del 

och ansvar. Annelie kollar detta med Lisa. 

 

26. Övriga Frågor: 

Inga övriga frågor. 

 

27. Nästa Möte:  

Nästa möte inbokat till 7 maj kl 19.00 

 

28. Mötet avslutas: 

Carola tackar för gott samarbete och förklarar mötet avslutat kl 16.56 

 

 

 

 

 

 

Protokollförare:     Ordförande: 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Angelita Nooni     Carola Lindekrans 

 

 

 

 

 

Justerare: 

 

 

________________________________ 

Emelie Svensson 
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