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SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN       

Plats och datum: Telefonmöte 25 maj 2020  
 

Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Emelie Svensson, 
Angelita Nooni samt Åsa Lundgren.  

Anmält förhinder: Krister Esping, Susanne Danheimer-Nilsson 
samt Anna Majaniemi.  
 
 
 
 

136. Mötets öppnande:  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, kl 19.00 
 
Mötet beslutade att välja Angelita Nooni till protokollförare för dagens möte 
 

137. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera 
protokollet: 
 
Mötet beslutade att välja Annelie Karlsson Karjalainen till att justera 
protokollet.  
 
 
138. Fastställande av dagordning:  
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen 
 
139. Beslut per capsulam 
 - Beslut per capsulam taget 2020-05-02 att ställa in Landskrona utställningen den 
 14 juni pga Covid – 19 samt rådande restriktioner. 
 - Beslut per capsulam taget 2020-05-05 att ställa in utställningarna Piteå 17 juli och 
 Ljungskile 21 augusti pga Covid – 19 samt rådande restriktioner. 
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140. Beslut via AU: 
Inga fattade beslut  
 
141. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Beslutar att vi går igenom föregående protokoll. Beslutade sedan godkänna protokollet 
på slutet av mötet 
 
142. Inkommen post 
 - Går igenom bifogad bilaga med inkommen post. 
 
143. Inkommen skrivelse 
 - Ingen skrivelse har inkommit. 
 
144. Utgående post 
 - Se bifogad bilaga 1. utgående post. 
 
145. Uppföljning av uppdragslistan - Se bifogad bilaga 2. uppdragslista. 
1.  Domarkonferens - pågår 
2.  Uppföljning av RAS - pågår  
3.  Sponsoravtal Agria - klart  
4.  Arbetet med hemsidan – pågår 
5.  Stadgar till PON och Sierra – pågår 
6.  Kontakt med SKK angående FUR-klart 
7.  Foto från FUR – klart 
8.  Avelskonferens 14-15 november 2020 – pågår 
9.  Boka BPH prov 2020. Beslutas att boka av de som är bokade och att vi inte 

bokar några BPH förrän nästa år. 
10.  Kontakt med Lisa angående uppdatering hemsidan – klart 
11.  Lägesbeskrivning Kroppsvallarna – pågår 
12.  Skicka ut mejl om att rasklubbarna ska inkomma med önskemål om 

raspresentatör 
 
146. Rapporter 
 
 a) Ordförande  
-ingen rapport 
 
 b) Kassören 
- ingen rapport 
 
 c) Avel- och hälsokommittén 
 – inget 
 
 
 d) Prov-och tävlingskommittén  
– Reglerna har i poängberäkning utställning har ändrats. För att det skall bli en rättvisare 
poäng fördelning så ändras utställningspoängen för att likna de övriga 
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BIR/BIM 12 POÄNG 
Cert 15 POÄNG 
CHAMPIONAT 20 poäng  
Detta läggs ut på hemsidan 
Ändringar i Allroundhunden, ska också ut på hemsidan 
 
 e) Utställningskommittén  
– Alla RAS specialer har ställts in under 2020 
- Alla utställningar inställda till och med 31 augusti 
Boka domare till nästa år. Domare som bokats för 2020 har tackat ja till 2021. 
 
f) Webbmaster  
– Går igenom justeringar på hemsidan, flikar Rasklubbsinfo, dokument, styrelsesidor 
samt Rasklubbarnas styrelse, utställnings hund och prov och tävling ska uppdateras. 
Påminna om skrytsidan. Hade viss diskussion gällande namnet ”skrytsida” 
kan det ex.skrämma nya hundägare?   
Styrelsen funderar vidare på om vi kan hitta ett annat trevligt namn och hur vi går vidare. 
 
 g) Rasklubbarna 
- Inget 
 
147. Punkt för beslut 
 
a) Utökning av rasregister 
- Beslut kommer fattas vid senare tillfälle 
 
b) Fullmäktige inbokat 
19 september kl 11.00  
20 september, styrelsemöte kl 09.00 
 
c) BPH år 2020 avbokas, SGVK anordnar inga BPH under 2020 
Carola får i uppdrag att boka BPH inför 2021. 
 
d) Kroppsvallarna, Carola tar kontakt sänder att vi ser oro på att det kommer bli ont om 
platser för att få göra provet. 
 
e) Årslistor år 2020, funderingar hur vi ska göra, beslutas vid senare tillfälle. 
För att det skall bli en rättvisare poäng fördelning så ändras utställningspoängen 
för att likna de övriga 
BIR/BIM 12 POÄNG 
Cert 15 POÄNG 
CHAMPIONAT 20 poäng 
 
f) RDSG år 2021 önskar ändring av utställningsplats: Annelie sänder in en ansökan för 
ändring av plats till SKK. Det ska finnas giltiga själ för att få en ändring av plats. 
Tveksamt att detta kommer godkännas. 
 
148. Övriga frågor 
- inget 
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149. Nästa möte: Bokas via doodle under augusti.  
 
150. Mötets avslutande: 
Mötet avslutas klockan 20.30 och ordföranden tackar för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ordförande: Carola Lindekrans   protokollförare: Angelita Nooni 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                                                                                                        
Justerare: Annelie Karlsson Karjalainen 


