SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2019
Plats och datum: Telefonmöte, torsdagen den 21 mars år 2019
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X

Anmält förhinder

X

Anmält förhinder

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.00.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens
protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar att utse Krister Esping att justera dagens protokoll.
Godkännande av mötesprotokoll:
Mötet går igenom protokollet.
Mötet beslutar att godkänna protokollet och därefter lägga det till handlingarna.
Uppdragslistan:
Uppdragslistan genomgås och uppdateras.
Fullmäktigestämman:
Styrelsen diskuterade den kommande Fullmäktigestämman 06.04.2019.
Inbjudan och handlingar är utskickad, hotell med konferenslokal bokad och
mötesordförande blir Gunnar Pettersson. Priser och rosetter är beställda till 1-3
placerade ekipage i tävlingarna SGVK:s Utställnings- och Allroundhund.

7.

AU-Beslut:
Inget AU beslut har fattats.

Capsulam:
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben har tagit beslut via Capsulam 13.03.2019.
att tillstyrka Joakim Ohlssons ansökan om att få utbilda sig på raserna schipperke,
schapendoes och dansk/svensk gårdshund.
Svenska Gårds och Vallhundsklubben har tagit beslut via Capsulam 10.03.2019
att tillstryka 3 st. inskickade motioner till Fullmäktigestämman.
1. Motion angående digitala medlemskort, motionär Maja Lind och inskickad
av RDSG
2. Motion angående att digitalisera utställningskritiker, motionär Maja Lind och
inskickad av RDSG
3. Motion angående fullcertning av hund under 2 år, motionär Maja Lind och
inskickad av RDSG

8.

Svenska Gårds- och Vallhundsklubben har tagit beslut via Capsulam 28.02.2019.
att ogiltigförklara ett genomfört årsmöte hos rasklubb. Annelie Karlsson Karjalainen
får i uppdrag att meddela beslutet samt be om att man utlyser ett nytt årsmöte
omgående.
Inkomna skrivelser:
1540/2019 – SKK - Etiketter nya ägare
1541/2019 – OESS - Styrelseprotokoll
1542/2019 – SKK - Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 15.02.2019
1543/2019 – SSR - Yttrande gällande exteriördomare Joakim Ohlssons ansökan
om att utbilda sig på rasen dansk/svensk gårdshund
1544/2019 – RDSG - Yttrande gällande exteriördomare Joakim Ohlssons ansökan
om att utbilda sig på rasen dansk/svensk gårdshund
1545/2019 – VKK - CUA-utbildning i Västra Kennelklubbens regi under år 2019
1546/2019 – SKK - Icke hänvisning
1547/2019 – SSAK - Årsmöteshandlingar
1548/2019 – SSAK - Stadgar
1549/2019 – SKK - Etiketter nya ägare
1550/2019 – OESS - Årsmöteshandlingar
1551/2019 – SKK - Godkännande av byte för datum och plats till OESS rasspecial
från 2019-07-21 i Köping till 2019-08-10 i Askersund
1552/2019 – Godkännande från Skatteverket, meddelande om behörighet att
använda e-tjänster på www.skatteverket.se
1553/2019 – SKK - Minnesanteckningar från specialklubbskonferensen
1554/2019 – BIS - Årsmöteshandlingar
1555/2019 – SKK - Agria Breed Profiles - schipperke
1556/2019 – SKK - Agria Breed Profiles - schapendoes
1557/2019 – OESS - Styrelseprotokoll
1558/2019 – SKK - Etiketter nya ägare

1559/2019 – CBP - Årsmöteshandlingar
1560/2019 – CBP - Mötesprotokoll
1561/2019 – PON.Unionen – Mötesprotokoll
1562/2019 – SKK - Uppdatering ny klubbstyrelse
1563/2019 – Inkommande post den 27 februari år 2019 från Skatteverket
1. Underlag för inkomstdeklaration år 2018
2. Meddelande om behörighet som deklarationsombud för kassören
1564/2019 – SKK - Etiketter nya ägare
1565/2019 – SKK - Information om SRD
1566/2019 – SKK - Nya faktureringsrutiner
1567/2019 – SKK - CS nr 1-2019
1568/2019 – OESS - Styrelseprotokoll
1569/2019 – SKK - Icke hänvisning
1570/2019 – SKK - Ny utbildning för tävlingssekreterare
1571/2019 – SKK - Inbjudan till livesänd information från ordförande i SKK:s
utbildningskommitté
1572/2019 – SKK - PÅMINNELSE! Inbjudan till livesänd information från ordförande
i SKKs utbildningskommitté
1573/2019 – SKK - Etiketter nya ägare
1574/2019 – Rfg - Funktionärslista
1575/2016 – BIS - Funktionärslista
1576/2019 – Medlem i rasklubb - Synpunkter angående genomförande av årsmöte
1577/2019 – Medlemmar i rasklubb - Skrivelse angående ogiltigförklarat årsmöte
a. – Medlem i rasklubb - Skrivelse angående att en årsmöteskallelse var för sent
utskickad
b. – Medlemmar i rasklubb - Bemötande på skrivelse angående ogiltigförklarat
årsmöte
c. – Återigen kontaktad av medlem i rasklubb - Bemötande på skrivelse angående
ogiltigförklarat årsmöte
d. – Återigen kontaktad av medlem i rasklubb - Bemötande på skrivelse angående
ogiltigförklarat årsmöte
e. – Kontaktad av valberedning gällande frågor om ogiltigförklarat årsmöte
Utgående skrivelser:
1. SKK - SGVKs beslut gällande exteriördomare Joakim Ohlssons ansökan om
att utbilda sig på raserna dansk/svensk gårdshund, schapendoes och schipperke
2. SSR - Protokollsutdrag från Utställningskommitténs möte 15.02.2019
3. Medlem - Protokollsutdrag från Utställningskommitténs möte 15.02.2019
4. Samtliga rasklubbar - Inbjudan av delegater till SGVK:s Fullmäktigestämma
5. Samtliga rasklubbar - Inbjudan av deltagare till SGVK:s Utställningskonferens
6. SSR - Agria Breed Profiles
7. Samtliga rasklubbar - Information angående rasklubbarnas avelsberättelser
8. Samtliga rasklubbar - Information angående att rapportera in ny klubbstyrelse
till Svenska kennelklubbens kansli
9. SSK - Agria Breed Profiles
10 a. PON-Unionen - SGVKs svar på inkommande skrivelse gällande ej stadgeenligt
utfört årsmöte 16.02.2019
b. PON-Unionen - SGVKs svar på ogiltigförklarat årsmöte 16.02.2019

10.

11.

c. PON-Unionen - SGVKs svar på skrivelse angående att en årsmöteskallelse var för
sent utskickad
d. PON-Unionen - SGVKs svar på bemötande på skrivelse angående ogiltigförklarat
årsmöte
Rapport från ordförande:
Ordförande informerade att hon varit i kontakt med representanter från Svk FUR
samt varit inne på deras hemsida och sett deras proposition om att få ingå i SGVK.
Sedan tidigare har SGVK ställt sig positiva till förslaget. Svk FUR måste först kontakta
SKK och få godkänt, sedan kan vi börja diskutera vidare. Krister anmäler sitt intresse
att få delta i kommande förhandlingar.
Rapport från kassören:
Kassören informerade om att så här dags på året händer det inte så mycket med
klubbens ekonomi.
Utställningen I Motala diskuterades och slutresultatet visade tyvärr på en förlust.
Vidare diskuterades bruket av private skrivare. Flera av styrelsens medlemmar
använder privata skrivare för ärenden som rör klubben. Det blir hårt slitage på
skrivarna och kostsamt med inköp av toner/bläckpatroner.
Styrelsen beslutar
att SGVK köper in en skrivare för utskrifter till klubbens utställningar. Kassören hjälper
till att utse och köpa in skrivaren.

att SGVK beslutet att betala halva inköpet av en ny skrivare till kassören Krister Esping,
då den gamla skrivaren har slitits ut av klubbverksamhet.

12.
13.

14.

15.

Styrelsen beslutar
att SGVK framledes betalar 300 kr/år för en framtida ny skrivare till kassören.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:
Inget nytt att rapportera.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Av de 14 platser som är bokade till BPH beskrivning lördagen den 18 maj hos
Hunduddens Träningscenter i Stockholm är det endast 3 platser lediga.
Rapport från Utställningskommittén:
Nästa utställning är i Varberg söndagen den 7 april och det har kommit in 108 st. anm.
Rasklubbarna:
Den kommande utställningskonferensen diskuterades. De rasklubbar som inte är
representerade på utställningskonferensen får inte arrangera eller ha ansvar för
någon officiell utställning inklusive rasspecial.
Styrelsen diskuterade milersättning för Per Inge Johansson som kommer att sitta
som årsmötesordförande på PON-Unionens årsmöte som är kallat till på grund av
det ogiltigförklarade årsmötet.
Styrelsen beslutar att
SGVK betalar ut ersättning till Per Inge Johansson och fakturerar därefter PON-

16.

Unionen. SGVK kommer att betala halva arvodet och halva resekostnaden.
Hemsidan:
Delar på hemsidan har tyvärr inte fungerat som önskat. Det har varit problem med
anmälningsformuläret till anmälan - utställning.
Även utrymmet i inkorgen diskuterades. Några av styrelsemedlemmarna behöver mer
utrymme i sina inkorgar.
Styrelsen beslutar att
Gå tillbaka till det gamla formuläret som vi har genom One.com och använda vid
anmälan - utställning.
Styrelsen beslutar att
Ge webmastern i uppdrag att se efter om det går att utöka utrymmet i inkorgarna.

17.
18.

19.

Styrelsen beslutar att
Ge Annelie uppdraget att prata med Lisa om att ev. utöka utrymmet i inkorgarna
samt gå tillbaka till det gamla formuläret – anmälan utställning.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar att
Nästa möte ska hållas lördagen den 6 april efter Fullmäktigestämman.
Avslutning:
Ordförande avslutar mötet och tackar alla närvarande för ett trevligt möte.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Anne Hansson

Carola Lindekrans

Krister Esping

