SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018
Plats och datum: Telefonmöte, måndagen den 29 januari år 2018
Närvarande
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X

Annelie Karlsson Karjalainen
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Nej

Noteringar
Meddelat förhinder

Mötet öppnas:
Vice ordförande Carola Lindekrans hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens
protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar utse Annelie Karlsson Karjalainen 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 och uppdaterades.
Fullmäktigestämman:
Fullmäktigestämman kommer att hållas i Jönköping lördagen den 21 april år 2018.
Inbjudan samt information om vilka uppgifter som ska skickas in till SGVK kommer
att skickas ut till samtliga rasklubbar.
Styrelsen beslutar

7.
8.

att Anne skickar inbjudan till fullmäktigestämman och information om vilka uppgifter
som ska skickas in till SGVK till samtliga rasklubbar.
AU-Beslut:
Inga AU beslut föreligger.
Inkomna skrivelser:
1300/2018 – SSK - Medlemstidning
1301/2018 – SKK- Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 3
1302/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1303/2018 – SKK - Icke hänvisning
1304/2018 – CBP - Fråga angående årsmöte
1305/2018 – Förfrågan från medlem i rasklubb angående vallning
1306/2018 – SSR - Medlemstidning
1307/2018 – SKK - Medlemsantal
1308/2018 – SKK - PÅMINNELSE - Inbjudan till handledarutbildning för SKK:s
(nya) fysiska uppfödarutbildning 3-4 februari år 2018
1309/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1310/2018 – SKK - Uppdaterat material inför år 2018 ”Så här går det till på
utställning”
1311/2018 – SKK - Rapport angående SRD
1312/2018 – RDSG - FCI Powerpoint presentation till FCI
1313/2018 – SSK - Beslut gällande utökande av rasregister för Arvid Göransson
1314/2018 – SKK - GDPR - Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj år 2018
1315/2018 – SKK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 08.12.2017
1316/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1317/2018 – Förfrågan från medlem i rasklubb angående hur kroppsvallarnas
verksamhet är uppbyggd och fungerar
1318/2018 – SKK - Bedrägerier via nätet
1319/2018 – SKK - Icke hänvisning
1320/2018 – SKK - Åter hänvisning
1321/2018 – Östergötlands KK arrangerar utbildning för CUA
1322/2018 – SKK - Rallylydnadsdomarutbildning i Uppland
1323/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1324/2018 – Medlem i rasklubb som skickat påminnelse om behandling av ett ärende
Beslut avseende inkommen skrivelse 1304/2018
att SGVK återkopplar till CBP och informerar om gällande regler angående årsmötet.
Beslut avseende inkommen skrivelse 1305/2018
att Susanne sammanställer ett svar och återkopplar till medlemmen.

9.

Beslut avseende inkommen skrivelse 1324/2018
att Anne återkopplar till aktuell medlem och informerar om status i ärendet.
Utgående skrivelser:
1. Samtliga rasklubbar – Information om vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 3
2. Samtliga rasklubbar – Information om vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen – del 4
3. SKK - SGVK:s yttrande angående exteriördomare Arvid Göransson ansökan om
att utöka sitt rasregister med rasen Schapendoes
4. Samtliga rasklubbar – SSK:s medlemstidning
5. CBP – Svar angående fråga om årsmöte
6. SKK rasklubbar – Ansökan om byte av utställningsplats

10.

11.

7. Samtliga rasklubbar – SSR:s medlemstidning
8. Samtliga rasklubbar – Inbjudningar till samtliga SGVK:s utställningar för år 2018
9. RDSG – Beslut från disciplinnämnden
10. Föreläsare till avelskonferensen – Inbjudan
11. Samtliga rasklubbar – Minnesanteckningar från ordförandekonferensen
12. Samtliga rasklubbar – Information om val av årsmötesordförande
13. SGVK:s valberedning – SGVK:s yttrande angående inkommen skrivelse
14. Medlem i rasklubb – Svar på frågor angående vallning
15. SGVK – Kontrolluppgifter till alla som lyft arvode och/eller reskostnadsersättning
Rapport från vice ordförande:
Carola informerar om aktuell status i ett tidigare påbörjat ärende hos en av rasklubbarna.
Rapport från kassören:
Kassören informerade om ekonomin, balans- och resultatrapport. Resultatrapporten
visar en förlust på 5008 kr. Huvudanledningen är att resultatet på överskotten från
utställningarna är mindre i år än tidigare år. Balansrapporten visar att vi har ett kapital
på banken vilket gör att vi är både solventa och likvida.
Styrelsen beslutar
att Godkänna kassörens material rörande ekonomin och att överlämna det till
revisorerna.

Förtydligande angående beslut tagit 14.12.2017

12.

Styrelsen beslutar
att Från och med år 2018 står SGVK enbart för kost och logi, ej resor i samband med
utställningar där styrelsemedlem tjänstgör som är funktionär och ställer ut hund.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:
Anne och John informerar om det pågående arbetet kring avelskonferensen lördagen
den 22 september år 2018. Avelskonferensen kommer bl.a. att behandla ämnen som
Mentalitet, MH och BPH, Avel & Genetik – avel på raser med små populationer.
”Din uppfödarpåverkan på nästa generation och Beteende/uppträdande”.
Inbjuden föreläsare är Anne-Chatrine Edoff och avelskonferensen kommer att vara i
Jönköping.
Inbjudan vänder sig främst till avelsfunktionärer i SGVK anslutna rasklubbar, uppfödare, hanhundsägare och övriga avelsintresserade, men alla medlemmar i SGVK:s
rasklubbar är givetvis välkomna.
Föreläsning inklusive lunch och fika, 150 kr och enbart föreläsning, 100 kr.
SGVK betalar inga resor eller övernattningar. Deltagare som önskar övernattning får
boka det själva.
Styrelsen beslutar
att Anne skickar inbjudan till avelskonferensen till rasklubbarna.

13.

Styrelsen beslutar
att ge Krister i uppdrag att undersöka om vi kan söka ekonomiskt bidrag hos SKK för
BPH föreläsningen.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Styrelsen diskuterade BPH beskrivningar under år 2018 och hur dessa ska genomföras.
Regler för sponsring och hur man arrangerar BPH är klara och ska omgående skickas

ut till berörda rasklubbar. Susanne kontaktar BPH arrangörer i Borås samt Stockholm
och undersöker möjligheter för framledes genomförande av BPH beskrivningar i
SGVK:s regi.
SSK kommer att arrangera en BPH beskrivning i Skåne i april år 2018.
Susanne kontaktar SSK och förklarar vad som krävs för att SGVK ska sponsra BPH
beskrivningen. T.ex. att BPH beskrivningen ska vara öppen för alla raser som ingår i
SGVK.
Vidare diskuterade styrelsen Kroppsvallarna, deras syfte och funktion.

14.

Styrelsen beslutar
att Lägga in en länk till Kroppsvallarna på hemsidan
Rapport från Utställningskommittén:
Utställningskommittén informerade om olika förslag man har.
SGVK:s utställning i Kävlinge kommun, 10 november år 2018 kommer att gå av
stapeln i Dösjebro. Samtidigt kommer det att anordnas en inofficiell valp- och veteran
utställning.
SGVK:s utställning i Moheda, 10 november år 2019 kommer att flyttas till Vårgårda.
Samtidigt kommer det att anordnas en inofficiell valp- och veteran utställning.
Annelie informerade om att det i dagsläget är 37 st. hundar anmälda till utställningen i
Motala söndagen den 18 februari.
Styrelsen beslutar
att utställningskommittén får prova att arrangera en inofficiell utställning i samband
med Kävlinge utställningen år 2018.
Styrelsen beslutar
att godkänna att man ansöker om byte av utställningsplats (gällande tidigare Kävlinge
som nu är ansökt till Moheda år 2019) till Vårgårda istället, aktuellt för år 2019.

15.

Styrelsen beslutar
att Förskottera PON-Unionen 3000 kr genom Carola.
Rasklubbarna:
Styrelsen diskuterade rasklubbarnas stadgar. Stadgarna behöver uppdateras så att de
stämmer överens med SKK:s typstadgar.
Samtliga rasklubbar kommer att uppmanas att på kommande årsmöte fatta ett beslut
som innebär att styrelsen får mandat att arbeta med stadgeändringar.
Stadgeändringarna kommer framledes att presenteras av SGVK. Inom en och samma
specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska och stämma överens
med SKK:s typstadgar. Rasklubbens stadgar ska fastställas av specialklubben.
Antagna av SKK:s Centralstyrelse 2011, att gälla från 2012-01-01.
TYPSTADGAR FÖR RASKLUBB INOM SKK-ORGANISATIONEN
För verksamheten gäller stadgar för SKK samt av SKK särskilt utfärdade regler och
riktlinjer. Rasklubbens stadgar ska fastställas av SKK. I den mån stadgar för
rasklubben strider mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK.

Vidare diskuterade styrelsen SGVK:s informationsfolder som nu är klar. Foldern ska
delas ut på evenemang som SGVK arrangerar och på Fullmäktigestämman. Foldern
ska också finnas tillgänglig att beställa från Annelie som skickar ut den mot portokostnad som förskottsbetalas. Alla rasklubbar ska få foldern som en PDF fil som ska
ligga på deras hemsidor.
Styrelsen beslutar
att Anne skickar ut information om stadgerevidering till rasklubbarna.

16.
17.

18.

19.

Styrelsen beslutar
att Anne skickar ut informationsfoldern med tillhörande information till rasklubbarna.
Hemsidan:
Hemsidan fungerar som alltid mycket bra, snabb och snygg uppdatering.
Övriga frågor:
Styrelsen diskuterade dataskyddsreformen och Krister skriver ihop fakta om
dataskyddslagen för att underlätta för oss andra.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas onsdagen den 28 februari klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande tackar de närvarande för ett effektivt och trevligt möte.

Vid protokollet

Vice Ordförande

Justerare

Anne Hansson

Carola Lindekrans

Annelie Karlsson Karjalainen

