
    
Protokoll 15 

 
 

         SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN 
                                                                                                                                             

Plats och datum: Telefonmöte 11 mars 2021 
 

Närvarande: Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Emelie Svensson,  Åsa 
Lundgren, samt Anna Tjäder från kl 19.25 

Anmält förhinder: Carola Lindekrans, Susanne Danheimer-Nilsson, Angelita Nooni  
 

208. Mötets öppnande: 
Vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.04. 
- Mötet beslutar att välja Emelie Svensson till protokollförare för dagens möte. 
 
209. Val av justerare 
- Mötet beslutar att välja Åsa Lundgren till att justera protokollet. 
 
210. Fastställande av dagordning 
- Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 
 
211. Beslut per capsulam 
- Beslut per capsulam togs 2021-01-29 gällande översättning för berger des  
  pyrénées à face rase att man precis som rasklubben har inget att anmärka på     
  översättningen av standarden. 
 
- Beslut per capsulam togs 2021-02-02 att stödja rasklubbens motivering gällande  
  Joel Lantz ansökan om önskat utökande av rasregister för Dansk-svensk    
  Gårdshund. 
 
212. Beslut via AU 
- Inga beslut har fattats via AU. 
 
213. Godkännande av föregående mötesprotokoll  
- Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll från 2020-12-14. 
 
214. Inkommen post/skrivelse   
- Se bifogad bilaga 1.  inkommen post/skrivelse. 
 
215. Utgående post 
- Se bifogad bilaga 1. utgående post.  
 
216. Uppföljning av uppdragslistan 
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista. 
- Väntar svar från SKK angående RAS för Schipperke. 
- Nominering till Hamiltonplaketten inskickad. 
        



217. Rapporter  
        
      a) Ordförande 
      - Ingen rapport från ordförande. 
 
      b) Kassören 
     - Kassören redovisar årets bokslut och ekonomisk rapport. Det finns ett stort         
       överskott p.g.a. utebliven verksamhet under 2020. Dom föreslagna   
       bokslutskorringarna godkändes 2021-03-11. 
 
      c) Avel- och hälsokommittén 
      - Inget att rapportera. 
           
      d) Prov-och tävlingskommittén 
      - Mötet beslutar att satsa på BPH och vallanlagsprov under 2021. SGVK       
        subventionerar BPH med 200kr per deltagare. Annelie och Krister ska skriva     
        ihop information hur SGVK kan samarbeta med rasklubbarna gällande att ordna   
        BPH och vallanlagsprov. 
            
      e) Utställningskommittén 
      - Exteriörbedömning i Skåne den 28 mars. 30 st kan dömas under dagen. 
      - Rasklubbarna kan höra av sig till SGVK om dom är intresserade av att ordna        
        exteriörbedömning.  
       - SKK har meddelat att det är okej att flytta rasspecialer till hösten 2021. 
 
      f) Webbmaster 
      - Inget rapport. 
      - Alla i styrelsen ska titta på sidan "Du & din hund" och fundera på hur vi vill att           
        sidan ska se ut. Tanken är att den inte enbart ska fyllas med resultat från       
        tävlingar. Hur vill vi att layouten ska se ut? 

             
      g) Rasklubbarna  
      - Det har skett en ökning av antalet medlemmar senaste året med 3.5 %. Antalet       
        medlemmar i rasklubbarna för Dansk-svensk gårds hund och Schipperke ökar. 
      - Det har inkommit synpunkt på en styrelses förfarande. Mötet beslutar att vice        
        ordförande pratar med ordförande om hur frågan ska hanteras. 
      - Rasklubbarnas tryckta eller digitala medlemstidning ska skickas även till SGVK.   
   
218. Punkt för beslut 

1. Önskan om att ställa in årsmötet 2021 (SSK, PON, RDSG, CBP)' 

          Styrelsen har sedan tidigare godkänt att dessa ställs in. 

 

2. Bergamasco önskar att flytta fram årsmötet till 13 eller 20 juni. 

          Mötet beslutar att godkänna detta. 

 

3. Representant från SGVK ska närvara på OESS digitala digitalt årsmöte den 

          28/2-21 kl 11.00. 



Representant från SGVK var med. 

 

4. RDSG Jubileumsutställning 2023. 

          Mötet beslutar att godkänna detta. 

 

5. Brev till rasklubbarna (Se bilaga) 

          Mötet beslutar att godkänna detta efter att sista stycket har omformulerats.   

          Krister får i uppdrag att göra ändringen. 

 

6. Inbjudan till digitalt möte för SKKs Specialklubbar anmälan senast  

          den 27 februari. 

            Ingen från SGVK deltog. 

 

7. Frågor från SKK Valberedningen. 

          Styrelsen har besvarat frågorna. 

 

8. Fullmäktige 2021. 

          Mötet beslutar att flytta fram fullmäktige till 19 juni. 

 

9. KF 25-26 september. 

          Mötet beslutar att Carola och Annelie deltar. 

 

10. Antalet medlemmar  i en rasklubb. 

          Mötet beslutar att Krister får i uppdrag att kolla detta med SKK. 

 

11. Fastställande av bokslut. 

          Mötet beslutar att godkänna detta. 

 

12. RAS CBP. 

          Mötet beslutar att skicka tillbaka RAS till rasklubben eftersom det finns    

          funderingar kring vissa formuleringar som behöver förtydligas. 

 

13. Utställningar under våren 2021. 

          Mötet beslutar att ställa in alla utställningar fram till siste juni. 

 

14. Rasspecial SSR. 

          Mötet beslutar att flytta rasspecialen till hösten. Annelie får i uppdrag att  

          ansöka hos SKK. 

 

 

       219. Övriga frågor 
         -  Inga övriga frågor uppkom. 
                  



220. Nästa möte 
- Nästa möte planeras via doodle. 
        
221. Mötets avslutande 

Vice ordföranden tackar för väl genomfört möte och avslutar mötet kl 20.12. 

 

 

_______________________________          _______________________________ 

Vice Ordförande: Annelie K. Karjalainen      protokollförare: Emelie Svensson 

 

 

_______________________________                                                                                                        

Justerare: Åsa Lundgren 


