SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2017
Plats och datum: Telefonmöte, onsdagen den 31 maj år 2017
Närvarande
Initialer

Ja

Agneta Lindberg

AL

X

Anne Hansson

AH

X

AKK

X

Carola Lindekrans

CL

X

Emelie Svensson

ES

John S Berg

JB

X

Krister Esping

KE

X

Susanne Danheimer Nilsson

SDN

X

Annelie Karlsson Karjalainen
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2.

3.
4.

5.
6.

Nej

Noteringar

X

Meddelat förhinder
Deltagit från § 7

Mötet öppnas:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra
dagens protokoll.
Val av justerare:
John S Berg utses att justera dagens protokoll.
Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:
Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är
genomförda.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
Uppdragslistan:
Uppdragslistan gicks igenom.
AU-Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om
att ge tillstånd för domare Eva Nielsen att gå aspirant på utställningen i
Norrköping den 2 juni på rasen OES för norska domaren Anders Tunhold.

7.

8.

Inkomna skrivelser:
1163/2017 – SKK - Etiketter nya ägare
1164/2017 – SKK - Upprop från SKK:s valberedning
1165/2017 – SKK - PtK 1/2017, deltagande raser i SvVKs verksamhet
1166/2017 – SKK - Subventionering av BPH – enkät
1167/2017 – SKK - Auktorisationer/exteriördomare
Charlotte Orre, dansk-svensk gårdshund
(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring)
Hans-Åke Sperne, berger des pyrenées (à poil long + à face rase)
(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring)
1168/2017 – PON - Medlemsregister
1169/2017 – SSR - Funktionärslista
1170/2017 – PON - Yttrande angående exteriördomare Charlotta Melins
ansökan om att utöka sitt rasregister med Polski Owzcarek Nizinny
1171/2017 – Förfrågan från exteriördomare Eva Nielsens angående gå
aspiranttjänstgöring på rasen OES för den norska domaren Anders Tunhold
Hanssen i Norrköping den 3 juni år 2017
1172/2017 – OESS - Yttrande angående Eva Nielsens förfrågan om
aspirant- tjänstgöring
1173/2017 – Förfrågan från exteriördomare Lisa Molin angående utbilda
sig på rasen dansk-svensk gårdshund
1174/2017 – SKK - Beslut från disciplinnämndens möte 17.04.2017
1175/2017 – PON - Medlemstidning (via mejl)
1176/2017 – Rfg - Medlemstidning (via mejl)
1177/2017 – SKK - Intresseförfrågan gällande monter på Stockholm
Hundmässa år 2017
1178/2017 – SKK söker fler BPH-arrangörer
1179/2017 – Charlotte Swanstein, uppfödarinformation
1180/2017 – SSR - Förfrågan angående hjälp med beslutsordning
1181/2017 – SSR - Styrelsemötesprotokoll
1182/2017 – SSR - Årsmötesprotokoll
1183/2017 – SKK - CS protokoll nr 2-2017
1184/2017 – SKK - Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare
1185/2017 – SKK - Information om hur man kan se ekonomisk redovisning
efter avslutad tävling
Utgående skrivelser:
1. SKK - Svar angående deltagande raser i SvVKs verksamhet, PtK 1/2017
2. Samtliga rasklubbar - Information om att SGVK har börjat sälja rosetter
på sina utställningar
3. Samtliga rasklubbar - Enkät om subventionering av BPH
4. SKK - Ifylld enkät angående subventionering av BPH
5. SKK - SGVK:s beslut gällande RDSG: s ansökan om Nordisk databas
för HD-Index
6. RDSG - Information om nyutexaminerad domare, Charlotte Orre
7. CBP - Information om nyutexaminerad domare, Hans-Åke Sperne
8. SKK - SGVK:s beslut gällande exteriördomare Charlotta Mellins
ansökan om att utbilda sig på rasen Polski Owzcarek Nizinny
9. OESS - Förfrågan från exteriördomare Eva Nielsen gällande
aspiranttjänstgöring i Norrköping den 3 juni år 2017 för domaren Anders
Tunhold-Hanssen, Norge

9.

10.

11.

12.

13.

10. RDSG - Förfrågan från exteriördomare Lisa Molin angående utöka sitt
rasregister med rasen dansk-svensk gårdshund
11. Samtliga rasklubbar - PON-Unionens klubbtidning
12. Samtliga rasklubbar - Rfg klubbtidning
13. RDSG - Påminnelser, utebliven funktionärsförteckning och medlemslista
14. SKK - SGVK:s yttrande gällande exteriördomare Eva Nielsens ansökan
om dispens för aspiranttjänstgöring på rasen Old English Sheepdog
15. SSR - SGVK:s svar angående förfrågan om sponsring av BPH
16. Samtliga rasklubbar - Information angående ansökan om rasspecial för
år 2019
17. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till SGVK:s ordförandekonferens
18. SSR - Klargörande angående beslutsordning
19. Samtliga rasklubbar - SKK söker fler BPH-arrangörer
20. Samtliga rasklubbar - Charlotte Swanstein, uppfödarinformation
Rapport från ordförande:
Agneta informerade om den kommande domarkonferensen som är planerad
till år 2020 och att bidrag från SKK måste sökas inom en månad.
Rapport från kassören:
Kassören informerade att redovisningen från utställningen i Kolbäck ännu
inte hade kommit. Positivt är att antalet anmälningar år 2017 (inkl.
Landskrona) uppgår till 67 % av det totala antalet anmälningar år 2016.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:
Inget nytt att rapportera om rasklubbarnas revideringar av RAS, allt
material är inlämnat till SKK för granskning. År 2018 kommer SGVK att
ha en avelskonferens. Arbetet med att arrangera avelskonferensen påbörjas.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Sussie informerade om att det genomförts ett anlagsprov i vallning som
resulterat i 5 st. godkända Old English Sheepdog. Carola informerade att
det är 9 st. hundar anmälda till BPH beskrivningen i Stockholm den 17 juni
och att det finns några få platser kvar. Vidare börjar det komma in lite nya
resultat i tävlingen SGVK:s Allroundhund vilket är positivt.
Rapport från Utställningskommittén:
Annelie informerade om att det är 73 st. hundar anmälda till utställningen i
Landskrona. Vidare rapporterade Annelie om utställningskommitténs möte
i måndags. Det har kommit önskemål om att kalendariet på hemsidan ska
kompletteras med namn på domarna till rasklubbarnas specialutställningar
samt ha en länk till deras hemsidor.
Den rabatterade avgiften på utställning (flerhundsrabatt) behöver ses över
så att avgiften blir kompatibel även för foderhundar.
Styrelsen beslutar
att komplettera kalendariet på hemsidan med namn på domare till rasklubbarnas specialutställningar samt ha en länk till deras hemsidor.
Anne kontaktar rasklubbarna och ombesörjer att webmastern får de
uppgifter som ska in på hemsidan
Styrelsen beslutar
att Annelie och Anne tar fram ett förslag till flerhundsrabatt inför år 2018.

14.

15.

16.
17.

18.

Rasklubbarna:
Agneta informerade att hon hade haft mejl och telefonkontakt med RDSG:s
styrelse angående bland annat årsmötesprotokollet.
Hemsidan:
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra. Det är ovärderligt att ha en
noggrann, snabb och pålitlig webmaster, stor eloge till Lisa Bergendahl.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas onsdagen den 28 juni klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande tackar de närvarande för ett konstruktivt och trevligt möte.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anne Hansson

Agneta Lindberg

John S Berg

