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SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN       

Plats och datum: Telefonmöte 14 december 2020  

 

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

samt Anna Tjäder, Angelita Nooni 

Anmält förhinder: Susanne Danheimer-Nilsson, Åsa Lundgren  

 
 

194. Mötets öppnande:  
         Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, kl 19.03 

       - Mötet beslutade att välja till Annelie Karlsson Karjalainen protokollförare för dagens möte 

195. Val av justerare: 
        - Mötet beslutade att välja Angelita Nooni till att justera protokollet.  
 
196. Fastställande av dagordning:  
        - Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 
 
197. Beslut per capsulam 
       - Inga beslut har fattats via capsulam. 

 
198. Beslut via AU: 
       - Inga beslut har fattats via AU. 

 

199. Godkännande av föregående protokoll: 
  - Föregående protokoll från 2020-10-19 samt 2020-11-23 godkändes via capsulam beslut. 

 
200. Inkommen post/ skrivelse 
         - Se bifogad bilaga 1. inkommen post. 
 
201. Utgående post 
         - Se bifogad bilaga 1. Utgående post. 

 

202. Uppföljning av uppdragslistan 
        - Se bifogad bilaga 2. Uppdragslistan. 
       - Lägga ut allroundhundens nya beräkning på fb, hemsidan, samt skicka ut till  

          rasklubbarna.-klar 

 

203. Rapporter 
 
a) Ordförande:  
    - Informerar om att SSK har nu lagt ut annonsering om BPH på sin hemsida. 

   

b) Kassören:  
     - Kassören redovisar årets bokslut och ekonomisk rapport. 
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       Dom föreslagna bokslutskorringarna godkändes 2020-12-14. 

       Enligt bilaga 1. 

 

c) Avel- och hälsokommittén  
     - Kostnaderna för föreläsare mm vid den planerade avelskonferensen hösten 2021. 
        

d) Prov-och tävlingskommittén  
    Inget att rapportera 

 
e) Utställningskommittén:  
    - SKK har godkänt önskemålet ändring av datum för GOS och OESS  
 
f) Webbmaster – hemsidan 
     - Ingen rapport 

 
g) Rasklubbarna 
     - Påminna om att årets utställningshund samt allroundhund är inställda för år 2020 pga covid- 

       19 och utställningar samt tävlingar har ställts in.. 

     - Man har uppmärksammat att några rasklubbar följer inte stadgar bla. 

       Krister Esping samt Annelie Karlsson Karjalainen får i uppdrag att sammanställa ett 

       brev i samråd med ordförande Carola Lindekrans. Brevet kommer gå ut till rasklubbarna  

       efter styrelsen beslutat och godkänt brevets innehåll. 

      

204. Punkt för beslut 
 

a) Specialklubbskonferens 30-31 januari 2021 

Mötet beslutar att Ordförande och Vice ordförande deltar. 

 

b) Nominering till Hamiltonplaketten 2021 

Mötet beslutar att man önskar en mer fylligare ansökan framför allt kring 

uppfödarens egna avel. 

 
205. Övriga frågor: 
Inga övriga frågor uppkom. 

 

206. Nästa möte:  
Nästa möte planeras via doodle. 

 
207. Mötets avslutande: 
Ordföranden tackar för väl genomfört möte och avslutar mötet kl 19.46 

 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ordförande: Carola Lindekrans   protokollförare: Annelie K Karjalainen 
 
 
_______________________________                                                                                                        
Justerare: Angelita Nooni 


