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SVENSKA GA RDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN 
 
Plats och datum: Telefonmöte 16 januari 2020  

 

 

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

samt Anna Majaniemi. 

 

Anmält förhinder: Åsa Lundgren samt Angelita Nooni, Susanne Danheimer-Nilsson . 

 
 
      89. Mötets öppnande: 

            Ordförande hälsar välkommen. Carola förklarar mötet öppnat, kl 19.05. 

Mötet beslutar välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare för 

dagens möte. 

 

90. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet 

Mötet beslutade välja Emelie Svensson till att justera protokollet. 

 

91. Fastställande av dagordning: 

            Mötet beslutade fastställande av föreslagen dagordning. 

 

92. Beslut per capsulam: 

Inga beslut  

 

93. Beslut AU: 

            Beslut via AU taget 191124. 

            Se bifogad bilaga. 1. AU protokoll. 

 

            Mötet beslutar att godkänna AU mötes protokollet. 

 

94. Godkännande av föregående protokoll: 
 Föregående protokoll från 191001godkändes och lades till handlingarna. 

 

95.  Inkommen post: 

 Enligt bilaga 1. 

 

96. Inkommen skrivelse: 

Enligt bilaga 1. 
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97. Utgående post: 

Enligt bilaga 1. 

 

98. Uppföljning av uppdragslistan: 

- Angelita tar kontakt med vår mentor på SKK, Jan Erik Ek.  – Klart 

- Mötet diskuterar att Swish är inte jämförbart med rasklubbarnas. 

Uppdatering av regler allroundhunden inför år 2020. – Klart 

- Inför 19/10 då ordförande ska sitta som mötes ordförande på SvK FUR:s årsmöte så  

får kassören i uppdrag att skriva samman viktiga frågor man bör titta på inför 

sammangåendet. – Klart 

 

(Åsa Lundgren anländer klockan 19.33) 

 

99. Rapporter: 

a) Ordföranden:  

- Har kontakt med Agneta Lindberg i valberedningen. 

 

b) Kassören:  

 - Har idag lagt sista handen på bokföring som nu stämmer. 

 - Informerar om vad som är kvar att göra inför fullmäktigemötet. 

 - Har haft träff och pratat med Agneta Lindberg i valberedningen inför framtiden 

   gällande kassörsuppdraget.  

 - Informerar om svar från SKK gällande dom nya domararvoden och arbetsgivaravgifter. 

   Kassören måste ha kopia domaravtal och pass på dom utländska domarna SGVK  

   använder. Det är för att redovisa SINK skatt. 

 

c) Avel och Hälsokommittén  

  - Avelskonferensen måste planeras snabbt då vi ska ansöka om bidrag. I ansökan ska  

    underlag för konferensen bifogas. 

 

d) Prov och tävlingskommittén:  

  -  Det kommer uppdateras på årets utställningshund. 

  -  Anna svarar medlem som mailat och var orolig att hennes resultat inte kommit fram. 

  -  BPH det ska bokas prov för 2020 omgående. 

     Carola hjälper Sussi och tittar på prov för bokning. 

  -  SGVK betalar 200 kr och hundägaren resten vid sponsring.  

     Krister ser över reglerna för sponsring så att dom är korrekta. 

   

e) Utställningskommittén: 

   - Beställa rosetter inför årets utställningar. 

   - Närmast i tiden ligger Motala utställningen. Det är få anmälda till dags datum. 

 

f) Webmaster:  

  - Ordförande kontaktar Lisa för uppdatering som behöver göras på hemsidan efter AU  

     gick igenom hela hemsidan vid AU-mötet i Gränna 24 november. 

 

g) Rasklubbarna:   

  - Inget att rapportera 

 

 

100. Punkt för beslut: 

a) Fastställande av styrdokumenten från utställningskonferensen  

 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan tills man uppdaterat det 

nya reglerna/arvoden vid bla utländska domarna. 
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b) Försäljningsrosetter – utbytesrosetter  

 

Mötet beslutar att man på prov beställer större Championat (10st) , Cert (10st),  

HP (10st), CK (20st). 

c) Fastställande av rasklubbarnas stadga 

 

            Mötet beslutar att 2020-01-16 fastställa typstadgarna för rasklubbarna.  

o Bergamasco i Sverige (BIS)  

o Club Berger des Pyrénées 

o Rasklubben för dansk-svensk gårdshund 

o Rasklubben för Gos d’Atura Catala  

o Old English Sheepdogsällskapet (OESS), 

o Svenska Schapendoesklubben 

o Svenska Schipperke Ringen. 

 

d) Remiss SKK:s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och        

            beskrivningar.  

 

                        Mötet beslutar att man inte har några synpunkter på förslaget. 

 

d) Resereglemente   

Kassören redogör resereglementet. (Bilaga 2.) 

 

Mötet beslutar att godkänna resereglementet med justering att mat  

beslutas från tillfälle till tillfälle. 

 

e) Inbjudan till utbildning i programmet Katalog för PC  

Annelie Karlsson Karjalainen önskar få gå utbildningen SKK 

kommer hålla den 29/2 – 1/3 i programmet Katalog för PC för  

dom som administrerar utställningarna. 

 

Mötet beslutar att Annelie Karlsson Karjalainen får gå utbildningen. 

 

f) Uppdatering av regler allroundhunden  

Uppdatering av regler allroundhunden har gjorts. (Bilaga 3.) 

 

Mötet beslutar att godkänna dom uppdaterade reglerna. 

 

g) Allroundhunden  

Allroundhunden har i dags två slut datum för att lämna in sina resultat. 

Anledning till att ha två datum var för att det inte skulle komma massor  

i slutet. Förslag uppkommer därmed att man ska ha ett datum istället.  

 

Mötet beslutar att man ändrar till ett datum. Sista dag för inlämnande blir  

den 31 januari.  

 

h) Fullmäktigemötet  

 

Mötet beslutar att fullmäktigemötet kommer hållas den18 april. 

 

101. Övriga frågor: 

           Den nya skrivaren man köpt in till utställningsansvarige fungerar jättebra. 

           Arbetet underlättas rejält med en ordentlig skrivare. 
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102. Nästa möte: 

           Vice ordförande sänder ut doodle för planering av kommande styrelsemöte. 

 

103. Mötets avslutande: 

           Mötet avslutas klockan 21.06 och ordförande tackar för visat intresse. 

 

Protokollförare:     Ordförande: 

 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Annelie Karlsson Karjalainen   Carola Lindekrans 

 

 

 

 

Justerare: 

 

 

________________________________ 

Emelie Svensson 

 

 


