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SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN       

Plats och datum: Telefonmöte 26 juli 2021 kl 19.00 

 

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

Anna Tjäder, Emelie Svensson och Åsa Lundgren 

Anmält förhinder: Susanne Danheimer-Nilsson, Angelita Nooni  
 

 

250. Mötets öppnande: 

  Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.12 

- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare  

  för dagens möte. 

 

251. Val av justerare: 

- Krister Esping väljs att justera protokollet. 

 

252. Fastställande av dagordning: 

- Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 

 

253. Beslut per capsulam  

- Inga beslut fattade via capsulam  

 

254. Beslut via AU  

      - AU fattade beslut 2021-06-17 att man inte kommer ansöka om nytt datum för  

        rasklubb då man bokat upp fel helg. Det är kort om tid och annonsering ska  

        vara ute redan inför utställningen. Man har dessutom kunnat lösa med att  

        kunna boka upp plats och en av domarna till det rätt datum för ansökt  

        utställning. Vid kontakt med SKK så får man informationen att om man  

        kommer in och vill byta datum på en vecka för att man bokat upp fel helg  

        så kommer SGVK få en reprimand vilket man inte vill dra på sig eller riskera  

        att andra rasklubbar under SGVK blir drabbade. 

 

      - AU har fattat beslut 2021-06-22 att sända skrivelse till SSK och gällande       

        restriktioner som gäller pga av pandemin då man vid samtal med    

        styrelsemedlem samt ordförande samt sett på sociala medier att man inte  

        tagit till sig dom restriktioner som sänts ut från SKK och SGVK inför  

        utställningen i samband med rasspecial. 
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255. Godkännande av föregående mötesprotokoll  

- Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll från 2021-05-26. 

 

256. Inkommen post/skrivelse  

- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.  

 

257. Utgående post 

 - Se bifogad bilaga 1. utgående post.  

 

258. Uppföljning av uppdragslistan  

- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.  

-  

 

259. Rapporter  

a) Ordförande  

– Rapportera från inkommen oro från medlemmar i en rasklubb 

där man önskar hjälp. 

 

b) Kassören 

 – Redovisar det ekonomiska läget fram tills nu. 

 

c) Avel- och hälsokommittén  

– Inget att rapportera 

 

d) Prov-och tävlingskommittén  

– Inget att rapportera 

 

e) Utställningskommittén 

 – Exteriörbedömning Tenhult där Dansk-Svensk Gårdshund står som  

    platsansvarig. 

 – Det är på gång två rasspecialer i Askersund GOS klubben samt OESS. 

 – Där är 14 st anmälda till Ljungskile utställningen för närvarande. 

 – Vi har ambition om att köra både Uppsala och Vårgårda utställningen beroende  

     på om man lättar upp restriktionerna för inomhus utställningarna. 

 

f) Webbmaster  

– Inget att rapportera 

 

g) Rasklubbarna 

– Inget att rapportera 
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260. Punkt för beslut  

a) Dispens Johan Andersson för aspiranttjänstgöring Camilla Karlsson 

Mötet beslutar att godkänna dispens för Johan Andersson. 

 

b) Regler för Svenskt Viltspårprovschampionat SE VCh 

Mötet beslutar att alla underliggande rasklubbar ska kunna bli 

viltspårschampion 

 

c) Vinstrikaste Allroundhund samt Utställningshund 2021 

Mötet beslutar att man återupptar årets vinstrikaste Allroundhund samt           

Utställningshund år 2022 pga pandemin. 

 

247. Övriga frågor  

Inga övriga frågor uppkom. 

 

248. Nästa möte:  

 

 

249. Mötets avslutande: 

Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.05. 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Ordförande: Carola Lindekrans                Protokollförare: Annelie K Karjalainen 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                                                                                                        

Justerare: Krister Esping 


