Protokoll : 2

SVENSKA GÅRDS- OCH
VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Hotell och Restaurang Vätterleden, Gränna 10 oktober 2021
klockan 10.00.
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping,
Linda Hedebratt, Siv Hansson, Charlotta Kabo Stenberg, Kristina Lindberg,
Maja Lind
Anmält förhinder: Gabriella Marsh
§ 11. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 10.01
- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare
för dagens möte.
§ 12. Val av justerare:
- Charlotte Kabo Stenberg väljs att justera protokollet.
§ 13. Fastställande av dagordning:
- Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning.
§ 14. Beslut per capsulam
- Beslut per capsulam taget 2021-10-02 gällande RAS dokument från RDSG,
CBP samt GOS. Mötet beslutar godkänna dessa RAS dokument för att
sända vidare till SKK.
- Beslut per capsulam taget 2021-10-02 att godkänna Cathrin L-Westin för att
utöka rasregistret med Dansk-Svensk Gårdshund.
- Beslut per capsulam taget 2021-10-02 att styrelsen utser Annelie Karlsson
Karjalainen tjänstgöra som mötessekreterare vid fullmäktige 9 oktober.
§ 15. Beslut via AU
- Inga beslut fattade via AU
§ 16. Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
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§ 17. Inkommen post/skrivelse
- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.
§ 18. Utgående post
- Se bifogad bilaga 1. utgående post.
Ras för GOS, CBP, RDSG och påminnelse på SSRs Ras är insänt till SKK.
§ 19. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.
- Påminnelse kommer skickas ut av avelskommittén till Rasklubbarna där RAS
saknas.
§ 20. Rapporter
a) Ordförande
– Ordförande riktar stort TACK till alla som avgått i styrelsen.
b) Kassören
- Kassören informerar om hur redovisning sker inför och vid styrelsemöte när
det gäller ekonomin.
- Kassören går igenom ekonomin grundligt för att nya styrelsemedlemmar ska
bli insatta i ekonomin.
c) Avel- och hälsokommittén
- Kontaktar Rasklubbar gällande RAS som är hög tid att få in med tanke på
att domarkompendierna måste arbetas fram fort nu.
- Kommittén får i uppdrag att jobba vidare med Avelskonferens som kommer hållas
år 2022. Ett ämne som man önskat är bland annat små populationer.

d) Prov-och tävlingskommittén
- BPH ska bokas för 2022.
- Siv Hansson ansvarar för att räkna Allroundhunden, Kristina Utställningshunden
from år 2022.
e) Utställningskommittén
- Mötet diskuterar hur vi gör för att nå ut till rasklubbarna angående hur
utställningarna ska arrangeras och vad som gäller både när det gäller det
administrativa och det praktiska.
- Mötet diskuterar bland annat lokalavtal, domaraavtal, ringsekreteraravtal och
regler runt detta. Utställningsansvarige kommer göra ett utskick med
förtydligande vid årsskiftet.
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- Ljungskile 2022 en vecka innan Backamo? Utställningsansvarige kollar upp det
med SKK.
- Förslag att man går ut till domare att man utökar rasregister för FUR raser.
Kristina kollar på detta till nästa möte.
(Mötet ajourneras11.59 – 12.50)
f) Webbmaster
- Mötet går igenom hemsidan och tittar på förslaget för uppdatering som
ordförande skickar vidare till webbmaster för uppdatering.
En uppresning av gammalt ska rensas bort och dom nya flikarna för styrelse och
rasklubbar ska organiseras.
g) Sponsoransvarig
- Ordförande skickar ut avtalet från Oliver´s till rasklubbarna när det är klart.
Maja Lind får i uppdrag att kolla med Prima innan man sluter avtal med Oliver´s.
h)Rasklubbarna
– Ordförande och Vice ordförande informerar gällande rasklubb där
SGVK behöver delta på styrelsemöte och styra upp en del frågor.

§ 21. Punkt för beslut
a) Foderavtal Oliver´s
Mötet beslutar att man fattar beslut via capsulam i frågan.
b) Sponsring BPH
Mötet diskuterar angående sponsring för BPH som man har vid vallning.
Mötet ställer sig positiva till förslaget.
Mötet beslutar att man kommer vid SGVKs arrangerade BPH sponsra med
300 kr/deltagare.
c) Tak lokalhyra
Mötet diskuterar lokaler vid SGVKs utställningar vintertid.
Man ser att många lokaler har höjts rejält.
Mötet beslutar att man sätter ett tak på 5000 kr.
Skulle hyran överstiga taket måste SGVK fatta beslut i frågan om man
ska boka eller ej.
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d) Boka domare GOS rasspecial pga klagomål.
SGVK styrelse har fått in synpunkter från medlemmar gällande bokning av
domare till rasklubben för Gos d’Atura Catalas utställning vid rasspecialer.
Man upplever jävsituation då utställningsansvarig/domarkontakt även ställer
egna hundar för domarna som bokats och att man haft en väldigt nära kontakt
med domaren inför och under utställning.
Mötet beslutar att bokning av domare kommer ske av SGVK år 2022.
e) Fullmäktigemöte år 2022
Mötet beslutar att fullmäktigemötet blir 2-3 april 2022.
I samband med fullmäktigemötet kommer en ordförandekonferens hållas.
§ 22. Övriga frågor
- Genomgång av punkterna som kom upp på fullmäktige och vi ska arbeta med i
framtiden.
➢ Se över hemsidan till kommande fullmäktigemöte och presentera ett
förslag.
➢ FB grupp för SGVKs styrelse och styrelse i rasklubbar ex. ordförande och
sekreterare. Annelie får i uppdrag att starta upp en Fb grupp.
➢ Lagring av viktiga dokument och mallar via hemsidan färdigställs.
material måste skickas in till vår webba från respektive kommitté.
§ 23. Nästa möte:
Nästa möte planeras via doodle.
§ 24. Mötets avslutande:
Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 16.05.

_______________________________
Ordförande: Carola Lindekrans

_______________________________
Protokollförare: Annelie K Karjalainen

_______________________________
Justerare: Charlotte Kabo Stenberg
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