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Styrelsemöte för 

Svenska gårds- och 

vallhundsklubben 
 

Plats och datum: via zoom. 6 juni 2022 klockan 18.30. 

Närvarande: Carola Lindekrans (ordförande), Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Gabriela 

Marsh, Siv Hansson, Maja Lind (protokollförare), Sven Norén, Kristina Lindberg (från och med punkt 

31). 

Anmält förhinder: Linda Hedebratt. 

 

§ 26. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 18.42. 

§ 27. Val av justerare 

Mötet beslöt att välja Gabriela Marsh att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 28. Fastställande av dagordning 

Mötet beslöt att godkänna föreslagen dagordning. 

§ 29. Beslut per capsulam 

- SGVK:s styrelse har fattat beslut via capsulam 2022-05-12 att godkänna Mats Lindborg för 

utökande av raserna Komondor, Mudi, Puli, Pumi och Polski Owczarek Nizinny. 

§ 30. Beslut via AU 

- AU fattade beslut 2022-05-26 att kassören beställer chipläsare samt en mätsticka inför Landskrona 

utställningen då SGVK saknar det. 

§ 31. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 32. Inkommen post/skrivelse 

- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse. 

§ 33. Utgående post 

- Se bifogad bilaga 1. utgående post. 

§ 34. Uppföljning av uppdragslistan 

- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista. 

Uppdragslistan gicks igenom, följande uppdaterades: 

-- Punkt 1. Saknas ännu två domarkompendium som skall korrigeras. Punkten tas bort då uppdraget 

är utfört. 

-- Punkt 3. Svårt att hitta datum för BPH till hösten i norra delen av Sverige. Maja la fram ett förslag 

om att försöka boka ett ytterligare tillfälle i Örebro-området i stället, eftersom intresset var stort och 

att låta fråga reserverna först. Punkten tas bort då uppdraget är utfört för året och dessutom följs 
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upp under rapporter från prov- och tävlingskommittén. 

-- Punkt 4. Punkt tas bort då avelskonferensen är planerad och bokad 22 oktober 2022. Information 

skickas ut till rasklubbarna så snart en inbjudan är färdig, punkten följd upp under rapporter från 

avel- och hälsokommittén. 

-- Punkt 5. Nuvarande webmaster skall lämna över allt till Carola under kommande vecka. Carola har 

en närstående som kan vara behjälplig för att komma i gång. Carola gör ett försök att sköta detta på 

egen hand, Gabriela är villig att hjälpa till om så behövs. Annelie skickar en blomma som tack till 

nuvarande webmaster. 

-- Punkt 6. Behöver kompletteras innan det kan sändas in. 

-- Punkt 7. Avklarad. 

§ 35. Rapporter 

a) Ordförande 

- Inget nytt att rapportera. 

b) Kassören 

- Specialklubbens ekonomi redovisades genom resultat- och balansrapport samt 

utställningarnas resultatöversikt. 

- Vissa betalningar har ännu inte utförts som rör tex resultatet för Kolbäck. 

- Antal anmälda kommer att kompletteras i resultatöversikten för respektive utställning. 

c) Avel- och hälsokommittén 

- Inget nytt att rapportera. 

d) Prov- och tävlingskommittén 

- Viktigt att marknadsföra både årets allroundhund och du & din hund via specialklubbens 

medier, för att få fler tävlande ekipage att medverka. 

- Se punkt 34:punkt 3. 

e) Utställningskommittén 

- Annelie, Krister och Carola åker för att hjälpa till under Landskrona-utställningen 

kommande helg. 91 anmälda hundar. 

- Få anmälda till Piteå-utställningen hittills, anmälan utgår 24 juni. Platsansvarig har nu löst 

sig. 

- Rasspecialer för PON och GOS hade varit bra att samköra för att hålla nere kostnaderna. 

Verkar som att det tyvärr inte är möjligt i år eftersom vissa av ringsekreterarna inte har 

möjlighet att skriva på engelska. 

- Revidering av fördelning av överskott/reseersättning görs av Annelie och Krister. 

f) Webbmaster 

- Se punkt 34:punkt 5. 

g) Sponsoransvarig 

- Styrelsen söker vidare kring fodersponsor för framtiden. Gabriela skall höra med ett 

foderföretag fram mot årsskiftet igen. 

h) Rasklubbarna 

- Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har erhållit information om att en uppfödare av 

dansk-svensk gårdshund har uttalat sig nedlåtande om rasklubben samt avelskommitté för 

sin ras, i en intervjutext till en annan uppfödare utanför Sverige. SGVK har gett rasklubben 

rådgivning i ärendet. 

§ 36. Punkt för beslut 

a) Utökande av rasregister Schipperke – Cathrin L. Westin 

Mötet beslöt att tillstyrka Cathrin L. Westins ansökan. 
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b) Utökande av rasregister Schipperke – Anna Friberg 

Mötet beslöt att tillstyrka Anna Fribergs ansökan. 

§ 37. Övriga frågor 

- Frågan väcktes kring möjligheten att skicka ut en önskan till svenska domare om att utöka sitt 

rasregister för de domare som idag inte dömer alla av SGVKs raser. Att hitta domare till våra 

utställningar skulle på så vis bli enklare. Detta gjordes i höstas av utställningskommittén och vissa 

domare har nappat på förslaget. 

- Nytt datum för domarkonferensen efterfrågades. Agneta Lindberg kallar till nytt möte. 

§ 38. Nästa möte 

Nästa möte hålls digitalt, måndagen 4 juli klockan 18.30. 

§ 39. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet 19.39. 

 

Ordförande: Carola Lindekrans  Protokollförare: Maja Lind 

______________________________  ______________________________ 

 

Justerare: Gabriela Marsh 

______________________________ 


