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  SVENSKA GÅRDS- OCH         

  VALLHUNDSKLUBBEN  

      
Plats och datum: Via telefon 31 mars 2022 klockan 19.00. 

 

Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen,  

Linda Hedebratt, Siv Hansson, Charlotta Kabo Stenberg,  

Maja Lind, Kristina Lindberg 

 

Inbjuden: Agneta Lindberg under §63 

 

Anmält förhinder: Gabriela Marsh, Krister Esping, 

 

 

§ 53. Mötets öppnande: 

  Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.03 

- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare  

  för dagens möte. 

 

§ 54. Val av justerare: 

- Mötet beslutar att välja Kristina Lindberg till att justera protokollet. 

 

§ 55. Fastställande av dagordning: 

   - Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§ 56. Beslut per capsulam  

   - Inga beslut per capsulam. 

 

§ 57. Beslut via AU  

   - Inga AU beslut har fattats. 

 

§ 58. Godkännande av föregående mötesprotokoll  

   - Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 59. Inkommen post/skrivelse  

   - Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.  

 

§ 60. Utgående post 

   - Se bifogad bilaga 1. utgående post.  

 

§ 61. Uppföljning av uppdragslistan  

   - RAS saknas från Bergamasco.   

   - Man får gå via ombud Marie Samuelsson-Kalin när det gäller Agria. 

   - Puscha på gällande BPH i Blekinge igen. 
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   - Vi kan ta bort om BPH:et som är planerad i Örebro då det är fullt. 

 

 

§ 62. Rapporter  

a) Ordförande  

    - Informerar gällande CBP och Årsmöte där vi tyvärr inte kunde närvara  

      efter strul gällande tid för mötet. 

 

b) Kassören 

    - Ingen rapport 

 

c) Avel- och hälsokommittén  

  - RAS för Schipperke har kommit tillbaka och nu jobbar man på dem punkter 

    SKK haft synpunkter på. Den kommer skickas in igen så snart justeringar har gjorts.  

 

d) Prov-och tävlingskommittén  

  - BPH:et i Blekinge har dåligt med anmälningar. 

  - BPH:et i Örebro blev fullt direkt det kom ut. 

 

e) Utställningskommittén 

  - Bestyrelse Falkenberg är Siv Hansson (ordf.) Maja Lind, Linda Hedebratt. 

 -  Holländska domaren har inte skickat kopia på passet ännu. 

 -  Det ska tas ut euro till holländska domaren. Carola ordnar detta. 

 -  Boka hotell, kommer på lördagen och åker hem måndag. Carola bokar hotell. 

    Schappeklubben ska behöva endast hämta och lämna endast på lördag. 

 -  Landskrona jobbas det på för fullt just nu.   

 - Domaransvariga jobbar på med bokning av domare. 

 

f) Webbmaster  

 - Ta bort BPH:et som ska vara i Örebro då det är fullt. 

  

g) Sponsoransvarig  

  - Agria är på gång. 

   

h) Rasklubbarna 

  - Ordförande informerar gällande SvkFUR och att vi inte deltog på deras årsmöte.  

  - RDSG har flyttat fram sitt årsmöte till Maj. 

  - Den 26 mars höll RfG årsmöte och Annelie närvarade från SGVK via telefon. 

      

 

§ 63. Punkt för beslut  

a) Domarkompendiet GOS   

Mötet beslutar att hänskjuta frågan. 

 

(Agneta Lindberg ansluter under diskussion om domarkomp. 

20.01-20.05) 
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b) RAS Bergamasco  

Mötet beslutar att hänskjuta frågan då man inte fått in RAS från rasklubben. 

 

c) Om rasklubbar arrangerar rasspecialer i år – ska de betala 18,50 eller 31/mil? 

Vid 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 godkänna förslaget och erbjuda rasklubbarna tjänsten. 
 

d) RAS OESS  

Mötet beslutar att godkänna RAS och skicka vidare till SKK. 

 

e) Domarkompendiet OESS  

Mötet beslutar att återremittera kompendiet till OESS för förtydligande. 

 

f) Domarkompendiet PON  

Mötet beslutar att hänskjuta frågan. 

 

§ 64. Övriga frågor  

       - Inga övriga frågor uppkom. 

          

§ 65. Nästa möte:  

- Nästa möte är i samband med fullmäktigemötet 7 maj. 

 

§ 66. Mötets avslutande: 

Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.11. 

 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Ordförande: Carola Lindekrans       Protokollförare: Annelie K Karjalainen 

 

 

 

 

_______________________________                                                                                                        

Justerare: Kristina Lindberg 


