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  SVENSKA GÅRDS- OCH         

  VALLHUNDSKLUBBEN  

      
Plats och datum: Via telefon 5 januari 2022 klockan 18.30. 

 

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

Hedebratt, Siv Hansson, Charlotta Kabo Stenberg, Gabriella Marsh,  

Maja Lind   

 

Anmält förhinder: Kristina Lindberg, 

 

 

§ 25. Mötets öppnande: 

  Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18.35 

- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare  

  för dagens möte. 

 

§ 26. Val av justerare: 

- Mötet beslutar välja att Siv Hansson väljs att justera protokollet. 

 

§ 27. Fastställande av dagordning: 

- Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§ 28. Beslut per capsulam  

      - Beslut per capsulam taget 2022-01-05 att man köper in Zoomkonto  

        för möten. SGVK kommer även kunna använda Zoom vid   

        rasklubbarnas årsmöten där representant ska närvara vid digitala möten. 

      - Beslut per capsulam taget 2022-01-05 att Gabriela Marsh skickas på  

        avelsfunktionärsutbildning 5-6 februari. 

      - Beslut per capsulam taget 2022-01-16 att godkänna Club Berger  

        des Pyrénées RAS och skicka den vidare till SKK för godkännande. 

 

§ 29. Beslut via AU  

    - Inga AU beslut har fattats. 

 

§ 30. Godkännande av föregående mötesprotokoll  

- Föregående protokoll godkänns. 

 

§ 31. Inkommen post/skrivelse  

- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.  

 

§ 32. Utgående post 

 - Se bifogad bilaga 1. utgående post.  
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§ 33. Uppföljning av uppdragslistan  

- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.  
o Foton från FUR 2021-Klart 

o FB grupp/ bjuder in ordförande/men ska bjudas in efter årsmöten i rasklubbarna-Klart (ska 

bjudas in inom kort.) 

o Hemsidan/ Lagring – Klart 

o Förslag att man går ut till domare att man utökar rasregister för FUR raser. (Disk att vi gått förbi 

rasklubbarna) – Klart 

o Delta på 2 rasklubbs styrelsemöte – Klart  

o Ringer och kollar med SKK hur man gör med rasklubb som inte fungerar. – Klart 

o Påminnelse till rasklubb gällande avgifter i samband med rasspecial. – Klart 

o Utställningsansvarig skickar föreskrift gällande Covid-19 till rasklubb- Klart 

§ 34. Rapporter  

a) Ordförande  

- Inget att rapportera kommer  

 

b) Kassören 

  - Kassören informerar att omprövningsbeslut till skattekontoret  

    som det idag kommit svar på. Sekreteraren scannar in beslutet och  

    skickar till kassören. 

 

c) Avel- och hälsokommittén  

 - Avelskommittén om upplägg för avelskonferens enligt (bilaga 3.) 

    Mötet diskuterar vad det ska kosta för uppfödare och avelsfunktionärer. 

    Beslut fattas på beslutspunkt gällande lokal logi, förtäring datum 

    Starttid klockan 09.00 man startar med fika och samling klockan 08.30. 

 

d) Prov-och tävlingskommittén  

  - BPH bokat Örkelljunga 11 september, 10 platser sista anmälningsdag 10 juni. 

 

e) Utställningskommittén 

  - Motala inställd pga covid-19 

  - Samtliga domare bokade förutom Piteå och Ljungskile. 

 

f) Webbmaster  

 - Uppdateringar är gjorda och det är lite kvar som ska uppdateras  

 

g) Sponsoransvarig  

 - Ansvariga fortsätter att förhandla/planera med foderbolaget Oliver´s år 2022. 

 

h) Rasklubbarna 

 - Ordförande informerar om rasklubb som Carola och Annelie deltagit. 

    Krav har framförts att man måste bli bättre på att skicka in det SGVK begär in. 

 

 - Information från en annan rasklubb där konflikt råder. Carola och    

   Annelie deltog vid rasklubbens styrelsemöte för att klargöra situationen.  

   Man upplyste även om att det inte är okej att sitta par , familj ect, att det  

   innebär jävsituation i styrelsen. 
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 - Information om medlem kontaktat oss för att hon anser att hon inte blivit bra   

   bemött av rasklubben. Kontakt har tagits med rasklubben i dom frågar  

   medlemmen hade. 

 

(Maja Lind lämnar mötet 19.52) 

 

 

 

   

§ 35. Punkt för beslut  

a) Domarkompendiet GOS   

Mötet beslutar att hänskjuta frågan. 

 

b) RAS Bergamasco  

Mötet beslutar att belsut fattas per capsulam om det inte kan vänta  

tills kommande möte. 

 

c) RAS Cao Da Serra De Aires  

Mötet beslutar att skicka in till SKK för prövning. 

 

d) Avelskonferens -2022  

Mötet beslutar att avelskonferensen kommer hållas den 22 oktober. 

Mötet beslutar att man bokar lokal och boende på (Elmia) Scandic hotell i Jönköping 

Mötet beslutar att rasklubben betalar för resor i övrigt betalat SGVK för 

avelsfunktionärerna i rasklubbarna 

Mötet beslutar att uppfödare och hanhundsägare får delta för 350kr/person och då ingår 

två fika och en lunch. 

 

e) Fullmäktigemöte  

Mötet beslutar att flytta fullmäktige till maj 7-8 maj eller 21-22maj  

 

f) PON stadgar  

PON-Unionen har nu inkommit med rasklubbens stadgar för godkännande efter den 

ändring som SGVK uppmanat inför årsmöten år 2020. 

Mötet beslutar att godkänna PON-Unionens stadgar. 

 

g) Bokföringsjusteringar 2021 

Mötet beslutar att göra avskrivning av rosetter som inte är användbara längre. 

   

h) Balansräkning 2021 

Kassören redogör balansräkningen för 2021. 

Mötet beslutar att godkänna balansräkningen för 2021. 
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i) Vinst & Förlust räkning 2021  

Mötet godkänner att man föreslår vid fullmäktige att det förs över i ny räkning  

till år 2022. 

 

j) Budget 2022  

Mötet beslutar att godkänna budgetförslaget. 

Notering till år 2022. Mätsticka och chipläsare behöver köpas in då alla rasklubbar inte 

har tillgång till det vid SGVKs utställningar. 

 

k) Fördelning till rasklubbarna 2020-2021  

Mötet beslutar att godkänna fördelningen till rasklubbarna kommer ske för 2020 -2021 

för dom utställningar som kunde arrangeras pga Covid-19 till dom rasklubbar som 

tjänstgjorde som platsansvariga.   

 

l) Kostnader deltagande vid rasklubbarnas årsmöten 2022-   

Mötet beslutar att SGVKs deltagande vid rasklubbars årsmöten/styrelsemöten belastar 

fonden. 

 

m) Domarkonferensen 2023 

Förra domarkonferensen 2010 fick hundägaren en reskostnadsersättning om max per 

hundägare 40 mil T&R (18,5/mil). Dvs samma regel som för ringsekreterare – men 

ingen till rasklubben och dess ev. närvarande representanter.  

Mötet beslutar att samma regel ska gälla år 2023. 

  

I vilken utsträckning ska vi betala berättigad övernattning för 

rasklubbsrepresentanterna/hundägarna och i så fall för vem? Vad gäller som ”berättigad 

övernattning”?  

Mötet beslutar att det ska gälla hur långt dom åker och vi betalar inte för  

rasklubbsrepresentant. 

 

2010 fick inte rasklubbsrepresentanter/hundägare delta i den gemensamma middagen på 

kvällen. Ska samma regel tillämpas år 2023?  

Mötet beslutar att samma regel gäller år 2023. 

 

Mötet beslutar att samma regel gäller arvode till presentatörerna som år 2010.  

Mötet beslutar att SGVK betalar om det utgår arvode. 

 

n) Om rasklubbar arrangerar rasspecialer i år – ska de betala domarna svart   

eller vitt? 18,50 eller 31/mil? Om vitt arvode (och 31 kr/mil), får det stora konsekvenser 

för den enskilda rasklubben, vilket rasklubbarna kanske inte är medvetna om eller inte kan 

överblicka eller hantera. Eller ska SGVK arrangera ”domare att hyra”?  

 

Mötet beslutar att man hänskjuter frågan till kommande möte. 
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o) Rasklubben för Gos d’Atura Catala önskar flytta fram sitt årsmöte 

Mötet beslutar att man godkänner och ger dispens för att flytta fram årsmötet till 

april/maj. 

 

§ 36. Övriga frågor  

- Inga övriga frågor uppkom. 

 

§ 37. Nästa möte:  

- Nästa möte är planerat till 2022-02-24 klockan 19.00 

 

§ 38. Mötets avslutande: 

Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.59. 

 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Ordförande: Carola Lindekrans       Protokollförare: Annelie K Karjalainen 

 

 

 

 

_______________________________                                                                                                        

Justerare: Siv Hansson 


