2022-05-07

Protokoll: 2

Styrelsemöte för
Svenska gårds- och
vallhundsklubben
Plats och datum: på plats i Jönköping, Rc Hotel. 7 maj 2022 klockan 15.30. Samt via zoom.
Närvarande: Carola Lindekrans (ordförande), Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Kristina
Lindberg, Linda Hedebratt, Gabriela Marsh, Siv Hansson (via zoom), Maja Lind (protokollförare, via
zoom).
Anmält förhinder: Sven Norén

§ 12. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 15.34.
§ 13. Val av justerare
Mötet beslöt att välja Annelie Karlsson Karjalainen att jämte ordförande justera protokollet.
§ 14. Fastställande av dagordning
Mötet beslöt att godkänna föreslagen dagordning, med tillägget att numreringen korrigeras.
§ 15. Beslut per capsulam
- SGVK:s styrelse har fattat beslut via capsulam 2022-04-07 att delegera rasansvaret för raserna
Pumi, Puli, Mudi och Komodor till rasklubben SvkFUR med dom förpliktelser som åligger rasklubben
vid rasansvaret gentemot SGVK.
- SGVK:s styrelse har fattat beslut via capsulam 2022-04-25 att sända in RAS avseende Bergamasco
till SKK.
- SGVK:s styrelse har fattat beslut via capsulam 2022-04-26 att sända in samtliga domarkompendier
från rasklubbarna till SKK vartefter dom kommer in och är genomlästa.
§ 16. Beslut via AU
- Inga beslut har fattats via AU.
§ 17. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 18. Inkommen post/skrivelse
- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.
§ 19. Utgående post
- Se bifogad bilaga 1. utgående post.
§ 20. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.
-- Uppdragslistan gicks igenom, punkterna är pågående och skall kvarstå.
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§ 21. Rapporter
a) Ordförande
- I SGVK:s facebookgrupp förtydligades att ordföranden är den som i första hand svarar, eller
där ordföranden ber någon annan svara.
- Tystnadsplikt råder inom allt styrelsearbete, ingenting får gå ut till rasklubbarna eller deras
medlemmar innan det har publicerats offentligt via godkända protokoll. Styrelsen ombedes
läsa på och göra sig väl förtrogen med vad tystnadsplikt innebär. Det finns ett dokument
kring vad tystnadsplikten omfattar som skall skrivas under av samtliga styrelsemedlemmar,
hämtat ur SKK:s föreningshandbok.
b) Kassören
- Inför varje styrelsemöte skickas en ekonomisk redogörelse.
- Kassören redogjorde för SGVK:s ekonomi.
- Utställningen i Falkenberg har visat på ett negativt resultat, framförallt pga höga
resekostnader.
- SGVK:s styrelse vill förtydliga att i samband med specialklubbsutställning ersätter SGVK max
20 mil enkel resa för tre funktionärer till utställningen (2 x 20 mil för tre personer). Eventuell
längre resa, fler funktionärer eller boende ersättes ej av SGVK, denna kostnad betalas av
ansvarig rasklubb.
- Styrelsen diskuterade kring om flerhundsrabatt och presentkort är för kostsamt för
ekonomin, men kunde också konstatera att det troligtvis ger fler anmälda hundar än vad det
kostar.
- Kan en billigare anmälningsavgift vid tidig anmälan resultera i fler anmälningar och/eller att
anmälda hundar betalas i tid innan sista betalningsdag?
- Utländska domare kan lägga till 3 Euro till sin reseräkning som kompensation för
portoutlägg.
c) Avel- och hälsokommittén
- Det saknas ännu två domarkompendium, från Cao Da Serra De Aires och Schipperke. Övriga
är inskickade till SKK för granskning.
- RAS-uppdateringarna är genomförda och inskickade till SKK. Schipperke har fått sitt RASdokument återremitterad och skall justera innan det kan skickas in för ny bedömning.
- Styrelsen inväntar beslut från SKK:s avelskommitté kring ekonomiskt bidrag till
avelskonferensen.
d) Prov- och tävlingskommittén
- Inbjudningarna till de tre erbjudna tillfällen för BPH (Örebro, Karlskrona, Örkelljunga) ligger
ännu kvar på hemsidan under aktuellt, dessa behöver tas bort då anmälan har utgått eller
platserna blivit fullbokade för samtliga tillfällen. Annelie mejlar direkt till webmaster.
- Diskussion fördes kring att erbjuda ytterligare BPH-tillfällen för SGVK:s raser, Maja letar
vidare kring ett eller fler tillfällen i norra Sverige för att möta efterfrågan från hundägare.
e) Utställningskommittén
- 100 hundar anmälda till Kolbäck. Diskussion fördes kring att det är en dyr platshyra just i
Kolbäck, förslag till område att byta till fördes. Tex kring Örebro.
- Styrelsen diskuterade även om en flytt av utställningen i Motala är motiverad, förslagsvis till
Linköping eller Norrköping med omnejd.
- Det har uppstått en del strul vid flytten av raserna som är inkluderade under SvkFUR. Dels
inför utställningen i Falkenberg, som orsakade försening av PMet eftersom SKK hade glömt
att lämna access till SGVK för att kunna lägga in dessa raser vid katalogprogrammet. Deras
rasspecial försvann också i samband med övergången, något som snabbt kunde åtgärdas.
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- Utställningskommittén kommer inom kort att påbörja arbetet med att titta på domare till
nästa års specialklubbsutställningar.
f) Webbmaster
- Nuvarande webmaster har avsagt sig uppgiften från och med 31 maj. Möjlighet finns att
fortsätta nyttja hennes tjänster, för en kostnad av ca 600 kr per uppdatering. Styrelsen
undersöker möjligheten att försöka dela upp arbetet med hemsidan på någon mer person
utöver nuvarande webmaster, Carola hör med nuvarande webmaster om detta skulle kunna
vara en lösning och att större uppdateringar görs med jämna mellanrum medans de mindre
löpande uppdateringarna görs av någon annan. Gabriela erbjöd sig att undersöka
möjligheten att genomföra löpande uppdateringar, men behöver hjälp med de större
uppdateringarna som inkluderar layout och formulär, åtminstone till en början.
g) Sponsoransvarig
- SGVK har ett avtal med Olivers petfood angående fodersponsring för årets special- och
rasklubbsutställningar och Carola har stämt av med Olivers angående avtalet. Frågan togs
upp om det kan vara aktuellt att byta fodersponsor till nästa år, Gabriela har ett förslag på
fodersponsor som hon tar på sig att fråga om det skulle kunna vara aktuellt.
h) Rasklubbarna
- Ingenting nytt att rapportera. Ordförandekonferens imorgon, söndag 8/5.
§ 22. Punkt för beslut
a) Plats för Kolbäck 2023
Mötet beslöt att förlägga utställningen i Örebro kommun år 2023.
b) Nya rutiner för posthantering
Mötet beslöt att redovisningen för inkommen post hädanefter skall sändas ut varje fredag.
c) Tystnadsplikt – anmälan
SGVK har mottagit en anmälan mot en styrelseledamot i en rasklubb under specialklubben, angående
brytande av sekretess.
Mötet beslöt att begära in en fullständig redogörelse för händelsen och skicka in till SKKs
disciplinnämnd.
d) Distribuera en lista för styrelsesammansättning
Krister önskar en fullständig lista med aktuella kontaktuppgifter till hela styrelsen.
Mötet beslöt att Annelie skriver ihop en sådan lista och mejlar ut till styrelsen.
§ 23. Övriga frågor
- Maja undrade vem som skriver dagordning inför kommande möten. Annelie sköter fortsatt utskick
av dagordning, inkommen och utgående postlista, uppdragslista samt posthantering.
§ 24. Nästa möte
Nästa möte hålls digitalt, måndagen 6 juni klockan 18.30.
§ 25. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet 17.21.

Ordförande: Carola Lindekrans

Protokollförare: Maja Lind
Sida 3 av 4

2022-05-07

Protokoll: 2

______________________________

______________________________

Justerare: Annelie Karlsson Karjalainen
______________________________
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