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Styrelsemöte för 

Svenska gårds- och 

vallhundsklubben 
 

Plats och datum: Scandic Elmia, Jönköping. 23 oktober 2022 klockan 9.00. 

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

Hansson, Maja Lind (protokollförare), Linda Hedebratt. 

Anmält förhinder: Kristina Lindberg, Sven Norén, Gabriela Marsh. 

 

§ 68. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna till Jönköping och öppnar mötet klockan 09.03. 

§ 69. Val av justerare 

Mötet beslöt att välja Siv Hansson att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 70. Fastställande av dagordning 

Mötet beslöt att godkänna föreslagen dagordning. 

§ 71. Beslut per capsulam 

- Inga beslut per capsulam. 

§ 72. Beslut via AU 

- Inga beslut via AU. 

§ 73. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 74. Inkommen post/skrivelse 

- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse. 

§ 75. Utgående post 

- Se bifogad bilaga 1. Utgående post. 

§ 76. Uppföljning av uppdragslistan 

- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista. 

Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades. 

§ 77. Rapporter 

a) Ordförande 

- Inget nytt att rapportera. 

b) Kassören 

- Klubbens ekonomi redovisades genom balans- och resultaträkning. 

- Det finns en leverantörsfaktura som ännu ej är betald, kommunikation med leverantör kring 
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felaktig faktura. Inget hört från leverantören sedan senaste kontakt. 

- Det finns en rasklubb som ännu inte har betalt stambokföringsavgift för sin rasspecial i 

somras. 

- Annelie får uppdraget att kontrollera hur många presentkort som finns i omlopp, dvs ännu 

ej är inlösta och inte har gått ut. 

- Vid swishbetalningar på SGVKs utställningar, är det viktigt att det skrivs ett textmeddelande 

vad betalningen avser, tex ”rosetter” eller ”fika”. Är betalningarna omärkta tillfaller dem 

SGVK och ej rasklubben för exempelvis fika. 

- Vad gäller SINK-skatt och arbetsgivaravgifter, har SGVK erhållit underlag för dessa avgifter 

av RDSG. Krister kontaktar RDSG för att reda ut vad de önskar hjälp med. 

- Utställningarna för året dras med stora kostnader, dels på grund av att utländska domare 

kostar mycket, men också till följd av trassel med resor till och från våra utställningar. Detta 

medför att det inte blir något överskott kvar att fördela till rasklubbarna. Styrelsen beslöt 

därmed att vid nästa möte besluta om hur mycket som behöver kompletteras till 

rasklubbarna från SGVKs utvecklingsfond. 

- Flerhundsrabatten blir då och då fel vid inbetalningarna. Enbart hundar i officiell klass 

räknas in, ej valpklass. Dessutom är det den lägsta anmälningsavgiften som rabatteras i första 

hand, tex veteranklassen som har en lägre anmälningsavgift, men som ändå är i officiell klass. 

- Ett byte av bokföringsprogram kommer att ske, eftersom det nuvarande blivit dyrare än 

tidigare för klubben. 

 

* 10.00-10.27 – PAUS * 

 

c) Avel- och hälsokommittén 

- Avelskonferensen löpte på och blev uppskattad. Patric Ragnarsson inledde via zoom, något 

som först strulade lite och som vi hade önskat var på plats. En medlem hade svårt att höra 

föreläsningen via länk, på grund av hörselapparat, men kunde hänga med via hans 

bildmaterial i stället. 

- Några medlemmar som hade anmält sig dök inte upp, dessa kommer att faktureras 

antingen personligen eller via rasklubb om de var anmälda som avelsfunktionärer. 

- RAS saknas för Fur, kommittén får i uppgift att kontakta klubben och meddela att de 

behöver tillsätta en arbetsgrupp och komma igång med revideringarna. 

- Kommittén får dessutom i uppdrag att till nästa möte se över vilka rasklubbar som är helt 

klara och vilka som ännu inte fått sina RAS-dokument slutligt godkända av SKK. 

d) Prov- och tävlingskommittén 

- Det har inte kommit in så många anmälningar till årets allroundhund, vi behöver 

marknadsföra bättre för denna kategori så att vi får in fler deltagande hundar som är aktiva i 

olika grenar. 

- Det har varit flera medlemmar som inte har dykt upp på det BPH som de anmält till, vilket 

medför merarbete för den arrangerande klubben och andra medlemmar har inte fått 

möjlighet eftersom det varit fulltecknat för det datumet. För att undvika samma scenario 

återigen, kommer betalningarna av anmälningsavgifter hädanefter gå genom SGVK. 

Anmälningarna till de BPH-tillfällen som erbjuds, kommer att räknas som fullständiga först 

när full betalning erhållits, och återbetalas inte vid utebliven beskrivning. Subventioneringen 

om 300 kr betalas liksom tidigare ut i efterhand, efter utförd beskrivning. 

- Förslag på platser för BPH under nästa år är Nykvarn, Skaraborg, Örebro och någonstans i 

norra Sverige. Maja jobbar vidare med detta och hoppas kunna ordna 2-3 tillfällen för våra 

medlemmar under 2023. 
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e) Utställningskommittén 

- Datumen för utställningar 2024 är klara och skall skickas in till SKK. 

- Läget är under kontroll inför Alingsås, priser, fika, foder och lotterier mm. Ca 120 anmälda 

hundar. 

- Kommittén skall ha möte nästa helg angående utställningarna för 2023 samt 2024. De skall 

även arbeta igenom riktlinjerna för rasklubbar vid rasspecialer och SGVKs utställningar. 

- OES har fått avslag från SKK på sin ansökan om platsbyte för 2023. 

- Kolbäck har SGVK för avsigt att flytta, skall diskuteras på mötet nästa helg. Eventuellt till 

Örebro-området eftersom ordförandekonferensen skall vara där. 

- Carola får i uppdrag att publicera kalendarium för 2023 på hemsidan, avvakta med att lägga 

ut domare tills vi närmar oss årsskiftet. 

- Utländska domare skall följa svenska regler när de dömer på SGVKs utställningar, 

kommittén skall förtydliga även detta på mötet i helgen. Det har under det senaste året 

tillkommit extra kostnader för boende till domarna när deras anslutningar hem eller till 

utställningen har medfört att de behövt en natts boende extra. Det vore bra om 

rasklubbarna och SGVK ser till att spara in på onödiga körningar för skjuts, boka boende i 

närheten av tåg/flyg och boka boende och resor i god tid för att slippa betala högre avgifter. 

f) Webbmaster 

- Carola jobbar på med hemsidan med god hjälp hemifrån när det behövs. Uppdateringar för 

hemsidan sker gradvis, sida för sida. Styrelsen är överens om att hemsidan blivit luftigare 

sedan några korrigeringar i layouten har gjorts. 

g) Sponsoransvarig 

- Sponsringsavtalet med Happy dog inväntar slutligt besked. Om de ej avser att sponsra, 

behöver vi förlänga avtalet med Olivers Petfood innan årsskiftet. 

- Sponsringsavtalet med Agria behöver diskuteras igenom med dem, gärna ett löpande avtal. 

Vi behöver dessutom få en logga samt reklamannonser till hemsida, PM samt katalog. 

h) Rasklubbarna 

- Styrelsen går under mötet igenom varje rasklubb för sig. Se bilaga 3. 

- Några av rasklubbarna behöver hjälp för att komma på rätsida igen med arbetet inom 

styrelsen, efter en turbulent tid som passerat. 

- Bergamasco har meddelat att de planerar för ett fysiskt årsmöte under 2023. 

- Under bedömningen för CBP i Uppsala agerade domaren på ett sätt som har blivit 

ifrågasatt. Styrelsen behöver förtydliga för tjänstgörande domare att de svenska riktlinjerna 

för bedömning gäller, så att vi slipper otydligheter fortsättningsvis. 

- En av rasklubbarna har ett svalt medlemsintresse. Carola tar kontakt med ordföranden och 

bjuder in till ett möte med arbetsutskottet för att besluta om hur klubbens framtid skall se 

ut. 

- GOS meddelar att de gärna håller sitt årsmöte digitalt. 

- En rasklubb tar emellanåt direktkontakt med SKK i vissa ärenden, bland annat gällande sin 

rasspecial under 2023. Detta behöver upphöra eftersom förfrågningar och diskussioner med 

SKK skall ske genom SGVK. 

 

* 12.00 – 13.00 – LUNCH * 

 

- Carola tar kontakt med ordföranden i SvKFUR bland annat angående deras rasspecial 2024 

som ännu helt saknar ansökan. 

- Styrelsen konstaterar att det är av yttersta vikt att rasklubbarna skickar sina protokoll till 
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SGVK. 

 

§ 78. Punkt för beslut 

a) Allround hunden – Eftersom det inte kommit in särskilt många anmälningar till tävlingen årets 

allroundhund, beslutar styrelsen att resultat för allroundhund kan skickas in till och med 31 januari 

2023, för alla tävlingar för hela det gångna året. 

b) Swish – Styrelsen beslutar att skaffa föreningsswish för SGVKs räkning, vilket innebär att vi senast 

från och med årsskiftet kommer att kunna ta emot betalningar via föreningens egna swish för fika 

och rosetter vid våra utställningar. 

c) SSK – Styrelsen beslutar att tills vidare närvara med två representanter vid vardera styrelsemöte, 

samt att SGVK är sammankallande till möten som gäller rasspecial 2023. 

d) Utställningarna år 2024 – Tre rasklubbar saknar fullständig ansökan för deras respektive rasspecial 

2024. Styrelsen beslutar att denna ansökan skall finnas SGVK tillhanda senast 25 oktober. 

e) Angående SKK:s planer på att registrera border collie som inte är rastypiska – SGVKs styrelse 

beslutar att stötta Svenska Vallhundsklubben i frågan om att bevara vallhundsprovet som merit för 

att få registrera Border collie. Styrelsen anser dessutom att det är inkorrekt att SKK förbigår ras- eller 

specialklubb med rasansvaret i de frågor som rör den specifika rasen. 

 

* 14.00-14.11 - PAUS * 

 

f) Brev till specialklubbar gällande delegatfördelning – Styrelsen beslutar att Annelie skall sända svar 

till SKK föreningskommitté angående hur vi räknar, vilket är genom att addera enskilda medlemmar i 

rasklubbarna. 

g) Milersättning – Med hänsyn till de skenande bränslekostnaderna och med tanke på SKKs 

rekommendationer om höjd milersättning till 31,50 kr/mil, beslutar styrelsen att från och med dags 

dato ge funktionärer i SGVKs ärenden den utökade milersättningen, detta inkluderar även en resa för 

SGVKs styrelserepresentant till Schapendoesklubbens årsmöte. 

h) Betalning domare – De kontanta betalningarna till domarna medför en hel del krångel, särskilt till 

de som skall ha annan valuta än SEK. Styrelsen beslutar att hädanefter inte betala ut kontant 

betalning till domarna, svenska som utländska, för att undgå dessa problem i samband med våra 

utställningar. Carola får i uppdrag att kontakta Kristina som får meddela domare till Alingsås. 

i) Webbinarium fortsättning – Under avelskonferensen hann inte Patric Ragnarsson färdigt med sin 

föreläsning och vissa frågor lämnades obesvarade. Styrelsen beslutar att Linda tar kontakt med 

Patric angående att genomföra den sista delen via webbinarium för de som deltog under 

konferensen, Annelie skickar ut inbjudan till deltagarna. Annelie får i uppdrag att skicka ut 

föreläsarnas redovisningsmaterial som pdf-er till deltagarna, om föreläsarna samtycker. 

j) BPH anmälningar – Vid några av de tillfällen som SGVK erbjudit BPH under 2022, har vissa av de 

som anmält sig sedan inte dykt upp för beskrivning trots att anmälan varit bindande. Styrelsen 

beslutar att hädanefter låta anmälan bli giltig först efter att betalningen är inbetald till SGVKs konto, 

och att anmälningsavgiften behålls av SGVK vid utebliven beskrivning. SGVK betalar in till 

arrangerande klubb. Subventioneringen sker retroaktivt liksom tidigare, 300 kr efter utförd 

beskrivning. 

k) Huvudbilder FUR – Styrelsen beslutar att Carola tar kontakt med ordförande i FUR för att be om 

huvudbilder till SGVKs folder, som sedan Krister med hjälp av en släkting sätter ihop tillsammans med 

de andra rasernas. 

l) Hundar till domarkonferens – Styrelsen beslutar att be rasklubbarna välja ut lämpliga förslag på 

rasrepresentanter till domarkonferensen. Det skall vara ca fem-sex individer av olika ålder och kön, 
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ur olika familjegrupper om så är möjligt och de skall ha gått bra på utställningar under 2022. SGVK 

har därefter beslutsrätt kring vilka hundar som bör infinna sig på konferensen. 

m) Konferencier domarkonferens – Styrelsen beslutar att tillfråga Nina Karlsdotter om hon är villig att 

vara konferencier under SGVKs domarkonferens. 

§ 79. Övriga frågor 

- SKK har meddelat att det under 2023 är okej med digitala årsmöten. 

- Domarkonferensen är i Upplands Väsby 4-5 februari 2023. De sista justeringarna är under 

bearbetning, såsom presentatör för de sista raserna som ännu inte har tackat slutligt ja. Agneta som 

är sammankallande skall kolla med SKK vilka regler som gäller för domarkonferensen vad gäller antal 

hundar och övriga riktlinjer kring detta. Carola skall göra ett formulär för domarna att fylla i. Krister 

skickar tidigare bildspel till Annelie, något att utgå från för de rasklubbar som önskar. 

 

* 15.15 – Ordförande lämnar mötet tillfälligt * 

 

- Presentatörer av SGVKs raser vid domarkonferensen: 

Dansk-svensk gårdshund – Bengt-Åke Bogren 

Old English Sheepdog – Charlotte Sandberg, Ulrika Olsson 

Bergamasco – Dan Eriksson 

Schipperke – Nina Karlsdotter 

Berger des pyrénées – Åsa Thunqvist 

Polski Owczarek Nizinny – Terrie Cousins 

Schapendoes – Johan Andersson, Nina Lönner Andersson, ej slutligt besked. 

Cao Da Serra De Aires, Gos d’Atura Catalá – Moa Persson, ej slutligt besked. 

§ 80. Nästa möte 

Nästa möte hålls digitalt, måndagen 7 november klockan 18.30. 

 

* 15.18 - Ordförande ansluter åter till mötet * 

§ 81. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet 15.19. 

 

Ordförande: Carola Lindekrans  Protokollförare: Maja Lind 

______________________________  ______________________________ 

 

Justerare: Siv Hansson 

______________________________ 


