
2022-09-05  Protokoll: 5 
 

Sida 1 av 3 
 

Styrelsemöte för 

Svenska gårds- och 

vallhundsklubben 
 

Plats och datum: via zoom 5 september 2022 klockan 18.30. 

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

Hansson, Maja Lind (protokollförare), Linda Hedebratt, Sven Norén, Gabriela Marsh. 

Anmält förhinder: Kristina Lindberg. 

 

§ 54. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 18.35. 

§ 55. Val av justerare 

Mötet beslöt att välja Linda Hedebratt att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 56. Fastställande av dagordning 

Mötet beslöt att godkänna föreslagen dagordning. 

§ 57. Beslut per capsulam 

- Inga beslut per capsulam. 

§ 58. Beslut via AU 

- Inga beslut via AU. 

§ 59. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 60. Inkommen post/skrivelse 

- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse. 

§ 61. Utgående post 

- Se bifogad bilaga 1. Utgående post. 

§ 62. Uppföljning av uppdragslistan 

- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista. 

Uppdragslistan gicks igenom. 

§ 63. Rapporter 

a) Ordförande 

- En rasklubb har lämnat synpunkter/klagomål till SGVK, angående vissa/några 

förtroendevalda i SGVK. Det har även inkommit klagomål från medlemmar i ovanstående 

klubb gällande årets rasspecial. SGVK har valt att ta kontakt med SKK för att få rådgivning 

kring ärendet då det är av personlig karaktär. 
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b) Kassören 

- Klubbens ekonomi redovisades genom balans- och resultaträkning. 

- Det finns en leverantörsfaktura som ännu ej är betald, kommunikation med leverantör kring 

felaktig faktura. 

- Nordea vill ha in konstituerande mötesprotokoll, detta är ute för påskrift. 

c) Avel- och hälsokommittén 

- Avelskonferensen, inbjudan skall skickas ut. En av föreläsarna har problem kring 

reselogistiken, kommittén jobbar på att lösa detta på smidigast möjliga sätt. 

- Några RAS korrigeringar saknas ännu. 

- Vad gäller domarkompendium har Schapendoes några korrigeringar som ännu ej är klara. 

d) Prov- och tävlingskommittén 

- Poängräkning för årets allroundhund är densamma som tidigare år, under 

ordförandekonferensen diskuterades det kring poängräkningen men beslutades att de skulle 

stå oförändrade. 

- Inget mer BPH bokas i år, Maja har hört sig för i Örebro-området samt i norra Sverige utan 

framgång för denna höst. Målet är att boka på minst två olika platser under 2023. 

e) Utställningskommittén 

- Angående domarkonferensen så skall vi ge ytterliga besked till lokalbokningen, angående 

vilka som ska ha hundar osv. Bokningsbekräftelse finns. 

- Uppsala. 55 anmälda till dags dato. SGVK har ansökt om en plats men CBP bokat en annan i 

Väla, ska förhoppningsvis inte vara några bekymmer att byta hos SKK. 

- Alingsås – Gårdshundarna fryser en del vissa ridhus. Kan vara värt att kolla upp i framtiden 

att ha en varmare inomhushall under förutsättning att kostnaden för hyra inte blir alltför 

hög, tex en i Herrljunga. 

f) Webbmaster 

- För närvarande är det tekniska problem med hemsidan. Hemsidan har uppdaterats och 

vissa funktioner har efter uppdateringen upphört att fungera helt eller delvis, bland annat 

kalendariumet och vissa formulär. Carola arbetar vidare med detta för att finna en lösning. 

g) Sponsoransvarig 

- Fungerar inte lika bra som vi hade hoppats. Det är svårt att få kontakt och vi avser därför att 

försöka hitta en annan sponsor till våra utställningar, eventuellt Happy Dog. 

h) Rasklubbarna 

- Det har kommit en sponsringsleverans fel från Olivers. De har anlänt till en funktionär för en 

av SGVKs rasklubbar. Troligtvis hörde det till en av utställningarna för året. Styrelsen hoppas 

på kompensation för detta. 

§ 64. Punkt för beslut 

a) Inga punkter. 

§ 65. Övriga frågor 

- I samband med avelskonferensen avser styrelsen ha ett fysiskt styrelsemöte, 23 oktober i 

Jönköping. 

§ 66. Nästa möte 

Nästa möte hålls digitalt, måndagen 3 oktober klockan 18.30. 

§ 67. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet 20.07. 
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Ordförande: Carola Lindekrans  Protokollförare: Maja Lind 

______________________________  ______________________________ 

 

Justerare: Linda Hedebratt 

______________________________ 


