
                                                                                                                                       

Protokoll : 8 

 Styrelsemöte nr _8 SGVK_2023-02-06 
 Sid 1 

 

  SVENSKA GÅRDS- OCH         
  VALLHUNDSKLUBBEN  

      
Plats och datum: Via zoom 6 februari klockan 18.30. 

 

Närvarande: Annelie Karlsson Karjalainen, Siv Hansson, Krister Esping, Linda Hedebratt, 

Sven Norén. 

 

Anmält förhinder: Kristina Lindberg, Carola Lindekrans 

Ej Anmält förhinder: Gabriella Marsh 

 

§ 96. Mötets öppnande: 

  Vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18.40 

- Mötet beslutar att välja vice sekreterare Linda Hedebratt till protokollförare 

  för dagens möte. 

 

§ 97. Val av justerare: 

- Mötet beslutar att välja Siv Hansson till att justera protokollet. 

 

§ 98. Fastställande av dagordning: 

   - Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning. 

 

§ 99. Beslut per capsulam  

   - Inga beslut per capsulam. 

 

§ 100. Beslut via AU 

   - AU beslutade 230124 att avskriva skuld på ej utnyttjade presentkort som ligger kvar bakåt i   

     tiden och att endast presentkorten för år 2022 ligger kvar som skuld. 

 

§ 101. Godkännande av föregående mötesprotokoll  

   - Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

   - Bilaga 3. 

 

§ 102. Inkommen post/skrivelse  

   - Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse. 

 

§ 103. Utgående post 

   - Se bifogad bilaga 1. utgående post. 

 

§ 104. Uppföljning av uppdragslistan 

-  Tack till Krister Espings barnbarn för arbete med presentkort. 

-  Kontakta Agria för helårs sponsring. 

-  Avsluta SKK:s bidrag till SGVKs avelskonferens 2022 - Klart 
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§ 91. Rapporter 

 

a) Ordförande 

 -  Inget att rapportera  

         

b) Kassören 

 - Kassören tar upp frågor som flyttas till beslut. 

 - För tidigt att ta några beslut för årets verksamhets budget. 

 - Fastställa resultat och balansräkning. 

 

c) Avel- och hälsokommittén 

  -  Kontrollera hur det går med Schipperkes domarkompendium 

 

d) Prov-och tävlingskommittén 

 - Siv Hansson rapporterar om platser för BPH 2023 

   Skaraborgs Kennelklubb 23-06-06 

   Bro Håbo Bk 23-07-04 

   Söker plats i övre Norrland 

 

e) Utställningskommittén 

-  Carola Lindekrans löser Domare till Landskrona, den domaren som är bokad kommer 2024    

    istället, pga bokad till SvK FURs special. 

 - 120 hundar är anmälda till Motala. 

 

f) Webbmaster  

 - Söker ny webbmaster efter fullmäktigemötet. 

  

g) Sponsoransvarig 

  - Happy Dog är ny fodersponsor år 2023. 

   

h) Rasklubbarna 

  -  Oess 23-02-12 behöver en mötesordförande. 

     Cvp 23-02-26 Sven Norèn representant för SGVK 

     RDSG 23-02-19 Annelie K Karjalainen sitter sekreterare där. 

     SSK 23-02-18 representerar Krister Esping SGVK samt kontaktar (föreningskommittén på 

SKK) som eventuellt kanske kan delta vid årsmötet. 

    

§ 92. Punkt för beslut   

a) Gällande nya utställningsreglerna 

Mötet beslutar att tidigare beslut kvarstår om att ingen dispens ges för rasklubbarna ang 

anmälning/katalog mm och utställningsregler. Utvärdering kommer att ske efter att sista 

utställning 2023 är klar. 
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b) Fullmäktigemötet och ordförandekonferens  

Mötet beslutar att:  

Ordförandekonferens Vätterleden 23-04-22 kl 10-18.  Middag 19.30 

Fullmäktigemöte 23.04.23 kl 09- 11  konstituerande efter Fullmäktige.    

 

c) Presentkort till BIR hundar på SGVK:s utställningar  

      Mötet beslutar att presentkort är personliga och kan inte överlåtes.  

      Presentkort följer hunden. 

 

 

§ 93. Övriga frågor 

- Annelie rapporterade från specialklubbskonferensen. Mer info kommer. 

- Årshjul är under utförande, önskemål från förra fullmäktigemöte- 

          

§ 94. Nästa möte:  

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

 

§ 95. Mötets avslutande: 

Vice ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.24. 

 

 

 

 

_______________________________         _______________________________ 

Ordförande: Annelie K Karjalainen        Protokollförare:  Linda Hedebratt 

 

 

 

 

_______________________________                                                                                                        

Justerare: Siv Hansson 


