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  SVENSKA GÅRDS- OCH         

  VALLHUNDSKLUBBEN  

      
Plats och datum: Via zoom 2 januari klockan 18.30. 

 

Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen,  

Siv Hansson, Krister Esping, Kristina Lindberg 

 

 

Anmält förhinder: Gabriela Marsh, Linda Hedebratt  

 

 

§ 82. Mötets öppnande: 

  Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18.40 

- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare  

  för dagens möte. 

 

§ 83. Val av justerare: 

- Mötet beslutar att välja Sven Norén till att justera protokollet. 

 

§ 84. Fastställande av dagordning: 

   - Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§ 85. Beslut per capsulam  

   - Inga beslut per capsulam. 

 

§ 86. Beslut via AU  

   - AU beslutade 221219 efter samråd med SKK att ställa in domarkonferensen och ansöka om        

     nytt datum för en digital konferens pga att kostnaderna ökat markant som bla reseersättning.  

     SGVK saknar likvider för att klara omkostnaderna fram till bidrag betalas ut från SKK. 

 

  - Största anledning att det ställer in beror på ekonomin 

     Ordförande meddelar kommittén fungerar inte fullt ut och det behöver upplösas och bildas  

     en ny. 

 

(Kristina Lindberg ansluter till mötet klockan 18.50) 

 

§ 87. Godkännande av föregående mötesprotokoll  

   - Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

   - Bilaga 3. godkänns vi kommande möte. 

 

§ 88. Inkommen post/skrivelse  

   - Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.  
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§ 89. Utgående post 

   - Se bifogad bilaga 1. utgående post.  

 

§ 90. Uppföljning av uppdragslistan  

- Kontakta Agria för helårs sponsring 

- Mötet diskuterar att då vi inte fått svar ännu från Happy Dog så bör man börja föra 

diskussion med Olivers om förlängning. Sponsoransvarig kontaktar Happy Dog för 

besked den 3 januari. 

- Ordna swish nummer - Klart 

- Kontaktar SvK FUR -Klart 

- Brev till specialklubbar gällande delegatfördelning - Klart 

- Annelie skickar mail till ang bilder till foldern från SvKFUR. 

 

§ 91. Rapporter  

 

a) Ordförande  

        När domarkonferensen blir digital så bör arbetsgruppen omorganiseras  

        Fått samtal från rasklubben för rasen kuvasz om att få ingå under SGVK. 

        Styrelsens ställer positiva till det. En officiell skrivelse från rasklubbens kommer  

        begäras in från Carola då vi måste ha med det på fullmäktige. 

 

b) Kassören 

    - Saknar lite uppgifter som bla deltagarlista och referat från avelskonferensen –  

    -Carola sammanställer referatet. 

    -Kassören tar upp frågor som flyttas till punkt för beslut. 

     

c) Avel- och hälsokommittén  

  -  Förslagsvis att man ordnar digital föreläsning under år 2023. 

 

d) Prov-och tävlingskommittén  

  - Inget att rapportera 

 

e) Utställningskommittén 

  - Det är 3 domare saknas för 2023, problem att vi inte kan samarbeta med SKK avdelningen vid  

    Ljungskile i år. Domare måste bokas till utställningarna i Piteå, Ljungskile, Uppsala. Kristina  

    arbetar vidare med det. 

   -Ordförande informerar om inkommen önskan om dispens från nya utställningsreglerna. 

    Inga dispenser ges ut under år 2023 då det är ett prövoår. Vilket har skickats ut till samtliga  

    rasklubbar. SGVK måste köra ett provår och därefter kommer utvärdering göras. I framtiden  

    sen kan man diskutera frågan eventuellt. Utställningsansvarig meddelar detta till rasklubb.  

 

f) Webbmaster  

 - Inget att rapportera  

  

g) Sponsoransvarig  

  - Agria är på gång och där man ska försöka få till sponsoravtal för samtliga utställningar. 
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h) Rasklubbarna 

  -  Ordförande informerar gällande SSK och vad som händer framåt. 

  - Carola informerar från samtal med vice ordförande SSK. 

  - Ordförande och Vice ordförande informerar från möte man deltagit på hos RDSG. 

              

§ 92. Punkt för beslut   

a) Fullmäktige 2023  

Mötet beslutar att fullmäktige blir lördagen den 22 april 

 

b) Plats Fullmäktige  

Mötet beslutar att om det är ledigt bokar man på Vätterleden som tidigare år. 

 

c) Sekreterare Fullmäktige – 

Mötet beslutar att utse Annelie Karlsson Karjalainen som mötessekreterare. 

 

d) Per Lundström utökad rasregister  

Mötet beslutar att godkänna Per Lundströms förfrågan om vidareutbildning för 

Dansk-svensk Gårdshund. Vi är glada att Per vill utbilda sig för våra raser, vi  

behöver fler domare till våra raser. 

 

e) Förslag på datum för domarkonferens i höst  

Mötet beslutar att ge förslag på följande datum  

14-15 oktober, 21- 22 oktober, 18-19 november, 2024 27-28 januari 

 

f) Mot bakgrund av att utställningsverksamheten gick med förlust 2022 – hur kompenserar 

vi berörda rasklubbar för deras arbete?  

Mötet beslutar att man kompenserar med uttag från stöd och utvecklingsfonden. 

 

g) Medlemsavgiften år 2024 

Inför fullmäktigemötet behöver man se över medlemsavgiften (25 kr/medlem) som har varit  

oförändrad sedan 2011 . I dags läget täcker medlemsavgifterna fortfarande all löpande  

verksamhet – utom utställningsverksamheten som inte är självfinansierad idag.  

 

Mötet beslutar att man på fullmäktigemötet föreslår en höjning med 5 kr/medlem (30 

kr/medlem) år 2024 och även en höjning med 5 kr/medlem (35kr/medlem) år 2025. 

 

§ 93. Övriga frågor  

 - Inga övriga frågor uppkom. 

          

§ 94. Nästa möte:  

- Nästa möte är Måndagen den 6 februari klockan 18.30 via zoom 

 

§ 95. Mötets avslutande: 

Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.24. 
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_______________________________         _______________________________ 

Ordförande: Carola Lindekrans       Protokollförare: Annelie K Karjalainen 

 

 

 

 

_______________________________                                                                                                        

Justerare: Sven Norén 


