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  Sid 1  

 
SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN       

Plats och datum: Telefonmöte 19 oktober 2020  

 

Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Åsa Lundgren samt 

Anna Majaniemi 

Anmält förhinder: Susanne Danheimer-Nilsson, Emelie Svensson samt Angelita Nooni  

 
 

166. Mötets öppnande:  
         Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, kl 19.05 

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

167. Val av justerare: 
        - Mötet beslutade att välja Krister Esping till att justera protokollet.  
 
168. Fastställande av dagordning:  
        - Mötet beslutade att godkänna dagordningen. 
 
169. Beslut per capsulam 
       - Inga beslut har fattats via capsulam. 

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

 

171. Godkännande av föregående protokoll: 
  - Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
172. Inkommen post/ skrivelse 
         - Se bifogad bilaga 1. inkommen post. 
 
173. Utgående post 
         - Se bifogad bilaga 1. Utgående post. 

 

174. Uppföljning av uppdragslistan 
        - Se bifogad bilaga 2. Uppdragslistan. 
       - Kroppsvallarna, Ordförande tar kontakt och meddelar att vi ser oro på att det kommer  

          bli ont om platser för att få göra prov. – Klart - Ordförande har varit i kontakt med  

          kroppsvallarna och det största problemet att det inte finns många svenska domare och  

          därför är det få prov. 

      - Sända svar på skrivelse ang Specialklubbskonferens – Klart 

       - Sända svar på remiss gällande allmänna bestämmelser i utställningsreglerna – Klart 

       - Sända svar på remiss gällande nosework – Klart 
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175. Rapporter 
 
a) Ordförande:  
    - Inget att rapportera  

 

b) Kassören:  
     - Kassören redovisar en kort ekonomisk rapport 

 
c) Avel- och hälsokommittén  
     - CBP har redovisat utkast på RAS, men det är inte riktigt färdigt än. 
        

d) Prov-och tävlingskommittén  
    - Det kommer in lite från tävlingar till allroundhunden. 

 
e) Utställningskommittén:  
    - Ansökan utställningar år 2022 skall göras senast 31/10. 
 
f) Webbmaster – hemsidan 
     - Ordförandes e-post har blivit kapad igen. Webbmaster forskar lite omkring det. 

 
g) Rasklubbarna 

- Äntligen kommit i mål med om typningen av Berger pyrene 

- Hunden ska vara minst 15 mån och dom ska inte anmälas till utställningen. Dom ska 

enbart delta i om typningen och den ska dömas av auktoriserad domare. Det är SGVK 

som hand håller allt runt om typningen. Rasklubben får skicka ev om typningar till 

SGVKS utställningsansvarige. Rutiner kommer sättas upp för att det ska fortsätta fungera 

även om sittande ansvarig lämnar sitt uppdrag. 

-  

176. Punkt för beslut 
 

a) RAS Schipperke  

Mötet anser att det var välformulerat och informativt arbete SSR gjort med sitt RAS 

dokument. 

 

Mötet beslutar att sända vidare RAS till SKK. 

 
b) Exteriörbedömning 

RDSG har hört av sig och erbjuder sig att köra exteriörbeskrivningar om inte SGVK 

själva funderat på att göra det. Samtidigt erbjuder man att i så fall kan man köra för alla 

SGVK raser. Styrelsen ställer väldigt positiva till att RDSG är villiga att köra 

bedömningar för SGVK raserna. För specialklubbar ska detta skötas på samma sätt som 

officiella utställningar, det är specialklubben som har huvudansvaret men en lokal- eller 

rasklubb kan genomföra en exteriörbedömning genom delegation från specialklubben. 

 

Mötet beslutar att ge RDSG uppdraget att anordna exteriörbedömningar för  

SGVK:s raser. 
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c) CBP har planerat ett distansårsmöte söndag den 21 februari 2021.  

CBP har därför bestämt att utse en (1) huvudplats runt Sthlm och en (1) satellitplats runt 

Göteborg. Enligt arbetsordningen behöver CBP en representant från SGVK som skall 

närvara på någon av platserna.  

 

Mötet beslutar att Carola Lindekrans kommer närvara i Stockholm och som suppleant 

om Carola får förhinder deltar Annelie Karlsson Karjalainen i Göteborg. 

 
d) Ändring av datum för rasspecial GOS och OESS år 2021 

GOS och OESS klubbarna har inkommit om önskan att man ansöker om nytt 

datum för deras rasspecialer år 2021 som man kör gemensamt. Anledningen 

man uppger är att man inte hittar en lämplig domare just den helg man ansökt 

om tidigare. Förklaring man anger är att det är tre stora utställningar samma 

helg på andra platser i Sverige samt en i Danmark, vilket har gjort att många 

domare är uppbokade eller avser att ställa själv just den helgen. 

Utställningen är ansökt till den 2021-06-05 och man önskar få flytta utställningen  

till 2021-08-21 men platsen är fortfarande densamma i Askersund. 

 

Mötet beslutar att prova att skicka in en ansökan till SKK om nytt datum. 
 

e) FCI har tagit beslut om att rasen Bergamasco, FCI nr 194, som SGVK har 

rasansvar för är från och med nu är klassificerad som en arbetande ras med krav 

på provmerit. Det innebär bland annat att Working Class (Bruksklass) ska 

arrangeras för rasen på internationella utställningar, att provmerit krävs för 

C.I.B. och att titeln C.I.E blir möjlig för rasen att erhålla. Detta innebär att i 

kommande supplement till SKKs championatregler så kommer en uppdatering 

kring detta att ske att gälla från 2021-01-01. För att kunna delta i bruksklass 

behövs en provmerit från vallningstest/prov. Det är rasansvarig specialklubbs 

ansvar att föreslå ett lämpligt test/prov samt nivå på merit för att rasen ska få 

delta i bruksklass. 

 
Mötet beslutar att följa SKK:s förslag då ingen återkoppling har skett från BIS 
klubben.  

 
f) Remiss standard för Berger des Pyrénées à Face Rase svar senast 2021-01-07 

Mötet beslutar att hänskjuta frågan till kommande styrelsemöte. 

 

g) Utställningar 2022 

Det är dags att ansöka om utställningar för år 2022. 

Utställningskommittén lämnar förslag på utställningsplaneringen för år 2022. 
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Mötet beslutar att man kommer ansöka om nedanstående utställningar för år 2022. 

 

Utställningar 

o Motala 2022- 02-13 

o Falkenberg 2022-04-10 

o Kolbäck 2022-05-26 

o Landskrona 2022-06-12 

o Piteå 2022-07-15 

o Ljungskile 2022-08-19 

o Uppsala 2022-10-02 

o Vårgårda 2022-11-05 

 

Rasspecialer 

o Svenska Schipperke ringen Vårgårda 2022-05-28 

o Club Berger Des Pyrenées Vårgårda 2022-05-28 

o Pon-Unionen Borås 2022-07-03 

o Rasklubben för Gos d’atura Catalá Borås 2022-07-03 

o Old English Sheepdog sällskapet Ransäter 2022-07-30 

o Rasklubben för dansk-svensk Gårdshund Vårgårda 2022-08-06 och 2022-08-07 

o Svenska Schapendoesklubben Vårgårda 2022-08-06 

 
177. Övriga frågor: 
Inga övriga frågor uppkom. 

 

178. Nästa möte:  
Nästa möte är planerad till den 16 november klockan 19.00 via telefon. 

 
179. Mötets avslutande: 
Ordföranden tackar för genomfört möte och avslutar mötet kl 19.55 

 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ordförande: Carola Lindekrans   protokollförare: Annelie K Karjalainen 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                                                                        
Justerare: Krister Esping 


