Årsmöteshandlingar
SKV
2019

Dagordning SKVs årsmöte 2019-03-23 i Jönköping
Närvarande:
§1

Mötets öppnande

§2

Justering av röstlängden.

§3

Val av ordförande för mötet.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall
justera protokollet.

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt §7 mom.4.

§7

Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade

§8

Fastställande av dagordningen.

§9

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

§10

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst
eller förlust.

§11

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.

§12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Beslut om avgift för kommande verksamhetsår.

§13

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.

§14

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.

§15

Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.

§16

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

§17

Övriga ärendens om av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmarna anmälts
till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha
inkommit till styrelsen senast 5 veckor före årsmötet. Till ärendet skall styrelsen för
behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så
beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Motion från Gunnel Alsterbrink – styrelsens förslag till beslut enligt bilaga
RAS – styrelsens förslag är att avelskommitténs framtagna förslag remitteras till medlemmarna,
för att därefter korrigeras och fastställas av SKV´s styrelse under det kommande
verksamhetsåret, tidigast 2019-05-01
Styrelsens framställan om stadgeändring – förslag till beslut enligt bilaga

§18

Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse 2018
Specialklubben för Västgötaspets

Ordförandes reflektioner
Att leda styrelsearbetet inom SKV har även under 2018 i de flesta avseenden varit okomplicerat.
Klubben har en mycket god ekonomi och antalet medlemmar har passerat 1000 stycken! Det finns
många engagerade medlemmar som driver det viktiga avelsarbetet och som på olika sätt värnar rasens
säregenskaper och sundhet. Arbetet i klubben har en god grundstruktur och kärnverksamheterna med
avel, utställning och marknadsföring väcker engagemang.
Framtidens utmaningar är, som för ideella föreningar i stort, att hitta nya krafter till klubbens arbete.
Ingen mäktar med att göra allt men med mångas lilla bistånd kan man försätta berg! Låt oss hoppas att
det ökande medlemsantalet på sikt ger fler aktiva i SKV´s trevliga verksamhet.

Styrelse och förtroendevalda
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:
Erik Stenkvist
Jan Helgesson
Lill Johansson
Marianne Larsson
Gunilla Björkman
Elina Sandqvist
Susanne Hedelius

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Anita Whitmarsh
Louise Wind
Jonna Kanerva
Mats Berglind

suppl
suppl
suppl
suppl

Revisorer
Berith Uhlén Svensson
Hans G Bengtsson
Revisorssuppleanter
Ulla Käck
Karin Jonstad
Valberedning
Jenny Gustafsson
Annika Lundblad
Eva Jönsson
Styrelsen har under året (stämma till stämma) haft 5 protokollförda möten.
Klubben hade 2018-12-31 1001 medlemmar. Av dessa hade 73 löst utlandsmedlemskap.
Medlemsantalet översteg för första gången 1000 medlemmar.
Hedersmedlemmar är Eva Jakobsson, Barbro Carlsson, Ewa Elke Sundin och Örjan Skoglund.

Aktivitetskommittén
Kommittén har i praktiken varit vilande under verksamhetsåret. Det som brukligt arrangeras av
kommittén har lösts av engagerade medlemmar. Rasmontern På My Dog i januari hanterades och
samordnades förtjänstfullt av Isabelle Skarhall samt Jerry och Christina Bengtsson. Vid
hundutställningen i Älvsjö i december, gemenligen kallad ”stora Stockholm”, hanterades montern av
Jenny Gustafsson, Marts Berglind, Karin Ernflo och Mia Ek. Ett flertal spontana aktiviteter har under
året hållits genom engagerade medlemmars försorg och styrelsen stöttar med ekonomiska medel när så
begärts.

Avelskommittén
Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind, Gunnel Sandquist
Avelskommittén har haft 7 möten under 2018. I januari arrangerades ett medlemsmöte med ett 20-tal
deltagare på temat västgötaspetsretinopati och HD-index. Kommittén har löpande arbetat med
avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och uppdatering av täckhundslistan. Under 2018
har kommittén sysslat huvudsakligen med tre stora projekt: RAS, västgötaspetsretinopati och
Internationell databas. Vi har haft två möten med SJV för att diskutera hur man ska hantera
västgötaspetsretinopatin. Nu avvaktar vi kommande ändring av föreskrifter till djurskyddslagen.
Arbetet med databasen utförs av adjungerade Maria Dahlgren, Marit Cronquist och Elina Sandqvist.
Den 10-11/11 deltog fyra personer på SKK:s avelskonferens om Avel för exteriör. Kommittén har
skickat in artiklar till varje nummer av Västgötaspetsen.

Butiken
Christina L Bengtsson och Jerry Bengtsson, Marit Cronquist som webansvarig för butiken
Försäljningen i butiken har varit god. Butiken har funnits på plats i samband med huvudutställningen
på Tånga Hed samt i samband med några lokala aktiviteter.

Beskrivarkommittén
Marit Cronquist, Barbro Carlsson
Under året påbörjade vi äntligen utbildning av nya exteriörbeskrivare.
Elever: Birgit Svensson, Elina Sandqvist, Eva Lidman, Lisa Solovyeva, Jenny Gustafsson och Claire
Schneeberger (Schweiz).
Första utbildningstillfället var under rasspecialen på Tånga Hed då eleverna fick gå bredvid Marit
Cronqvist och Gunnel Alsterbrink och känna och titta på en hel del hundar.
Vi hade också tillfälle att sitta ner en heldag tillsammans och gå igenom beskrivningsprotokollets alla
detaljer gentemot rasstandarden och det blev en väldigt givande dag både för elever och "lärare".
Vi har haft ytterligare ett par träningstillfällen för eleverna och de har fått plugga och träna även på
egen hand.
Eva och Elina fick tillfälle att träna tillsammans med Iris Kaimio vid exteriörbeskrivning i norra
Finland.
Gunnel Alsterbrink var i Danmark och beskrev ett antal hundar och Marit Cronqvist var i Finland och
beskrev tillsammans med Iris Kaimio.

Åsa Dahlberg har tillkommit som aspirant och kommer förhoppningsvis börja träna ordentligt under
året som kommer.
Vi fortsätter se en positiv utveckling av antalet beskrivna hundar och vi möts av positiva och
intresserade hundägare.
Under året beskrevs 60 hundar i Danmark och Sverige och ytterligare ett 20-tal i Finland (utöver de
beskrivningar där det endast var en finsk beskrivare).

Utställningskommittén
Anita Whitmarsh, Susanne Hedelius, Ann-Katrin Stenkvist
Detta år hade vi vår huvudutställning på Tånga Hed den 10:e maj och vädergudarna var med oss. Vi
hade väldigt många besökare från Finland och ett flertal hundar där ifrån kammade hem de större
priserna.
Domare var Jahn Stääv för hanar (44st) och valpklass (21st). Tikarna (73st) dömdes av Marianne
Baden från Danmark.
7 grupper ställde upp i avelsklass och 8 st i uppfödarklass.
16 veteranhundar ställdes ut.
Det är glädjande att så många kommer till våra specialer, både för att ställa ut sin hund och/ eller för
att umgås.
Vår andra special, som vi gärna lägger på olika ställen i landet senare på säsongen, hölls i Svenstavik
den 4:e augusti i anslutning till Jämtland/ Härjedalens utställning. 9 hanar, 24 tikar och 4 valpar samt
en uppfödargrupp ställde ut i regn och rusk för domaren Eva Liljeqvist Borg.
From huvudutställningen 2019 kommer vandringspriserna att delas ut som diplom i första hand. De
fysiska vandringspriserna kommer att finnas hos SKV. Avsikten är att presentera
vandringsprisinnehavarna på hemsidan efterhand.

Vallningskommittén
Örjan Skoglund, Jenny Pleym
Vallningskommittén anordnade 2 vallanlagstester 2018; Lund 13/5 och Boden 15/7. Det deltog 19
västgötaspetsar på vallanlagstesten. En ny vallanlagstestare har utbildats i Finland. Hon heter Susanna
Kujala.

Valpförmedlingen
Birgit Svensson
Vi har under året tagit emot många telefonsamtal och mejl från presumtiva västgötaspetsägare, både
från Sverige och utlandet.
Frågorna har inte bara varit om hur och var man hittar uppfödare, utan även ett stort intresse om att få
veta mer om rasen. Både hur den är som hund och rasens hälsa.
I juni tog Birgit Svensson över efter Vera Andersson som valpförmedlare och samordnare.
Arbetet med att skapa egna formulär (istället för online-verktyg) för "valp annonser" till hemsidan har
påbörjats. Dock kvarstår en del arbete.

Omplaceringar: Under året har vi hjälpt till med att hitta hem till runt 15 västgötaspetsar i varierande
ålder. Ett 10-tal personer har kontaktat oss via e-post och telefon för att visa sitt intresse för en
omplacering. Information har sedan vidarebefordrats till de ägare som behövt nytt hem för en eller
flera hundar. De flesta som ber om hjälp vill inte annonsera utan istället gå via våra kontakter. Vid ett
par tillfällen har de lämnat över fullt ansvar och förtroende till oss att välja ut lämpliga hem. Flera
uppfödare har tipsat sina ”valpköpare” om att söka hjälp via oss, både för hjälp med omplacering och
för att visa intresse.

Tidningen
Gunnel Sandquist
Under året har vi givit ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. Upplagan har varit 1000 ex per
nummer.

Webbansvarig
Elina Sandqvist

Årsbokskommittén
Årsbok för åren 2012 till 2018 har under året sammanställts av Ewa Elke Sundin och Annethe
Andersson, med styrelsebistånd genom Jan Helgesson. Förhoppningsvis är årsboken klar för
försäljning from Årsmötet 2019.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar, föreningsaktiva, uppfödare och västgötaspetsägare
som med stort engagemang verkar för att bevara och aktivera vår friska ras.

För Styrelsen, Norrköping 2019-03-02

Erik Stenkvist
ordförande SKV, 2018

Budget för 2018

Utfall

Intäkter
Medlemsavgifter
Butiken
Utställningar & Tävlingar
Annonser, tidningen
Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter
Vallanlagsprov, anmälningsavgifter
Läger
Sponsorsintäkter

235 000
50 000
35 000
5 000
7 000
6 000
4 000
3 000

249 932
33 013
31 718
4 100
4 000
2 300
1 000
2 577

Summa

345 000

328 640

85 000
35 000
30 000
40 000
50 000

65 850
34 466
31 009
66 025
31 364

35 000

25 030

8 000

3 730

6 000
60 000
35 000
1 000
8 000
20 000
15 000
20 000
1 000
4 000
45 000
50 000
20 000
5 000

3 122
6 775
25 920
4 366
4 042
21 492
3 132
3 733
570
1 464
0
0
4 800
400

Summa

573 000

337 290

RESULTAT

-228 000

-8 650

Kostnader
Tidning, Årsbok
Porto
Medlemshantering
Utställningar och tävlingar
Butiken, inköp av varor
Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o
logi
Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost
o logi
Läger, hyra, instruktör, reseersättning, kost o
logi
Interna konferenser och årsmöte
Styrelsen
Webbsida
Kontorsmaterial
PR och rasmontrar
Övriga resekostnader
Externa kurser och konferenser
Försäkringar
Bankkostnader
Ögonlysning och forskning, DNA-tester
Databas, MK-lista
BPH
Diverse övriga kostnader

Verksamhetsplan SKV 2019
Beskrivarkommittén:
Eva Lidman och Elina Sandqvist kommer ha sin examination i samband med årsmötet i
Jönköping.
Claire Schneeberger kommer troligen examineras senare under våren, vilket gör att det
kommer finnas ytterligare en duktig exteriörbeskrivare i Europa.
Jenny, Lisa och förhoppningsvis Åsa kommer fortsätta träna och ha sin anatomikurs
under våren och sommaren och förhoppningsvis blir det examination för dem under
hösten.
Vi planerar ingen exteriörbeskrivning på Tånga Hed men det blir andra beskrivningar
under året, bl a i Mora, Boden, Stockholm, samt på Storegård i samband med någon av
deras träffar.
Vi hoppas att fler uppfödare vill arrangera exteriörbeskrivningar. Det är bara att
kontakta samordnaren för planering.
Vi kommer arrangera en träff för de nordiska exteriörbeskrivarna under hösten för att
säkerställa kvaliteten på beskrivningarna och för att planera vidare inför 2020.
Vi ser att det vore bra med regelbundna träffar för oss, samt även att vi bör beskriva 2
och 2 då och då. Nyttigt för oss alla.
Vi fortsätter önska ett utökat samarbete med avelskommittén där vi beskrivare ibland
kan medverka på deras möten för att jobba för vikten av beskrivningar i avelsarbetet.
Beräknad budget 2019:
15 000 kr (inräknat utbildningskostnader, kost, logi, resor mm.)
Utställningskommittén:
Årets höjdpunkt är så klart huvudutställningen på Tånga Hed Vårgårda den 30 Maj.
Domare är för hanar Tomas Rohlin Danmark Domare tikar Per Kr. Andersen Norge
Vår höstspecial är i samband med sydskånska KK i Eslöv. Domare Freddie Klindrup,
Danmark
Vi arbetar på att hitta ett nytt utställningsområde för vår huvudspecial. Våra
höstspecialer placeras på olika platser mellan åren som tidigare.
Många domare har visat intresse för vår ras och det kommer in ansökningar för
utbildning då och då. Vi försöker att ha både svenska, nordiska och intresserade
europeiska domare till våra specialer.
Avelskommittén:
Kommittén kommer att ha 6-7 möten under året.
Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor,
uppdatering av täckhundslistan och information i medlemstidning, möten och hemsida
samt övriga åligganden som ankommer på Avelskommittén. Under 2019 kommer vi
slutföra uppdateringen av RAS och fortsätta med arbetet med ögonsjukdomen

västgötaspetsretionpati. Kommittén avser att anordna ett medlemsmöte i
oktober/november. För mötet på hösten räknar vi med att vi får konferensbidrag från
SKK (10 000 kr).

Avelskommittén kommer att delta med 4-5 personer på SKK:s årliga Avelskonferens
till hösten. Förhoppningsvis blir arbetet med att upprätta en internationell databas i
SKV:s regi klart under året. För det arbetet har kommittén adjungerat Maria Dahlberg,
Marit Cronquist och Elina Sandqvist.
Beräknad budget 2019
Medlemskonferens oktober/november

40 000 kr

SKK-bidrag

-10 000 kr

SKK:s avelskonferens

15 000 kr

Reseersättning ordinarie möten

8 000 kr

Övriga oförutsedda utgifter

10 000 kr

Summa:

63 000 kr

Valphänvisningen:
Vi kommer fortsätta att ta emot samtal och mejl och svara på frågor. Vi hoppas på det
ska bli klart med en ersättare för Marit på valphänvisning under vintern/våren, men
Marit kommer stanna kvar som ansvarig för omplaceringar. Vi kommer lägga upp en
enskild e-postadress för omplaceringarna så det förtydligas, ett flertal personer har
påpekat att det skulle förenkla.
Arbetet med att få klart de nya formulären fortsätter. Det är tidskrävande, då det är en
hel del kodning. Ambitionen är att det ska vara enkelt och smidigt för alla parter att
använda, samt att vi inte behöver förlita oss på utomstående krafter, licenser eller
verktyg.
Vidare kommer vi ta fram en mall med förklaringar på engelska hur annonserna är
upplagda, för att underlätta för utländska intressenter som inte är bekanta med det
svenska språket.
Birgit Svensson (samordnare) Marit Cronquist (omplaceringsansvarig)

Från Styrelsen
Styrelsen föreslår att BPH sponsras med 500kr för varje testad hund.

Budgetförslag för 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Butiken
Utställningar & Tävlingar
Annonser, tidningen
Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter
Vallanlagsprov, anmälningsavgifter
Läger, lokala aktiviteter
Sponsorsintäkter

250 000
50 000
35 000
5 000
7 000
6 000
2 000
3 000

Summa

358 000

Kostnader
Tidning, Årsbok
Porto
Medlemshantering
Utställningar och tävlingar
Butiken, inköp av varor
Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi
Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o
logi
Läger, hyra, instruktör, reseersättning, kost o logi
Interna konferenser och årsmöte
Styrelsen
Webbsida
Kontorsmaterial
PR och rasmontrar
Resekostnader avelskommittén
Externa kurser och konferenser
Försäkringar
Bankkostnader
Ögonlysning och forskning, DNA-tester
Databas, MK-lista
BPH
Diverse övriga kostnader

100 000
40 000
32 000
65 000
50 000
25 000

Summa

552 000

RESULTAT

8 000
6 000
60 000
35 000
5 000
8 000
15 000
8 000
35 000
1 000
4 000
5 000
10 000
20 000
20 000

-194 000

Valberedningens förslag till SKV´s årsmöte 2019
Ordförande
Mats Berglind (nyval)
Sekreterare
Marianne Larsson (omval)
Kassör
Lill Johansson (1år kvar)
Ledamot
Kerstin Svenstrup (nyval)
Ledamot
Gunilla Björkman (1år kvar)
Ledamot
Susanna Tvingby (nyval)
Ledamot
Maria Krång (nyval)
Suppleant 1
Anita Whitmarsh (omval)
Suppleant 2
Louise Wind (omval)
Suppleant 3
Malin Öberg (nyval)
Suppleant 4
Lasse Österlund (nyval)
Revisorer:
Berith Uhlén Svensson (omval)
Charlotte Andersson (nyval)
Revisorsuppleanter:
Karin Jonstad (omval)
Ulla Käck (omval)
Mötesordförande:
Alf Andersson

Styrelsens svar på motion till SKV´s årsmöte 2019, från Gunnel Alsterbrink

Styrelsen håller med i motionens ansats, att fler individer behövs i aveln för att framåt behålla en
bred avelsbas.
Utöver detta så är det som motionären beskriver så, att klubbens avelsrekommendationer är just
rekommendationer.
Styrelsen bedömer också att ett årsmötesbeslut som bifaller motionen, skulle innebära att klubbens
arbete blir låst och otympligt till sin natur. Tidningens redaktör måste få styra tidningens innehåll
utifrån redaktionellt material, avelskommittén och styrelsen måste kunna ändra i
avelsrekommendationer utan att detta behöver förankras i årsmötet. Därför yrkar styrelsen
Att motionen avslås

Styrelsen SKV, 2018

Styrelsens proposition om förslag till justering av stadgarna.
§7 Årsmöte
Moment 5 Motioner och ärenden
Dagens lydelse:
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till
styrelsen senast 5 veckor före ordinarie årsmöte.
Förslag till ny lydelse:
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till
styrelsen senast den sista januari (31/1).

Skäl till föreslagen ändring:
Ordinarie årsmöte skall enligt stadgarna hållas före mars månads utgång. Bokslutet är ofta
klart i slutet av januari och styrelsen håller ett möte där årsmöteshandlingarna slutligen
sammanställs.
Om en motion kommer in sent riskerar det bli svårt att finna tid att behandla motionen och
få handlingarna klara i tid minst två veckor innan årsmötet.
Det underlättar dessutom för alla om sista dagen för att lämna in motioner är ett specificerat
datum.
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta;
att ovanstående förslag till stadgeändring genomförs.

