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DAGORDNING 

vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets 

15 mars 2014 i Jönköping 
 

§1. Mötets öppnande 

§2. Justering av röstlängden. 

§3. Val av ordförande för årsmötet. 

§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. 

§13. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

2. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 

enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

§15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa 

stadgar. 

§16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

§18. Övriga ärenden som 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 årsmöte 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. 

§19. Mötets avslutande 



~ 3 ~ 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben för Västgötaspets 2013-03-16 – 2014-03-15 

 

Styrelsen     Mandattid 

Jan Olausson Ordförande  1 år 

Bo Johnson Vice ordförande  1 år kvar 

Gunnel Alsterbrink Sekreterare 2 år 

Ewa Elke-Sundin Kassör  se nedan 

Anita Whitmarsh  Ledamot 1 år kvar 

Maarit Sallanto Ledamot  1 år kvar 

Gun Johansson Ledamot  2 år 

Jonna Kanerva Ledamot  2 år 
 

Jonas Malmström Suppleant  1 år  

Ewa Elke-Sundin Suppleant 1 år 

Elin Klingstedt Suppleant  1 år 

Pernilla Lindgren Suppleant 1 år 
 

Revisorer 

Berith Uhlén Svensson   1 år 

Hans G Bengtsson    1 år 
 

Revisorsuppleanter 

Karin Jonstad   1 år 

Ulla Käck    1 år 
 

Valberedning 

Anna Jarander Sammank. 1 år 

Annethe Andersson   1 år kvar 

Jan Helgesson    2 år 
 

Förra årsmötet hölls i Eskilstuna, omedelbart följt av ett konstituerande möte. 

Därutöver har styrelsen haft 4 protokollförda möten. 

Specialklubben för Västgötaspets hade 31 december 2013  823 medlemmar. Av dessa 

är 52 utländska medlemmar, 52 familjemedlemmar och 3 ungdomar. 

Hedersmedlemmar är Ulla Nilsson, Eva Jakobsson, Barbro Carlsson och Ewa Elke-

Sundin.  
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Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Bo Johnson, Gun Johansson, Jonna Kanerva 

Följande aktiviteter har under verksamhetsåret arrangerats inom kommitténs anvarsområde. 

 Rasmonter på My Dog i Göteborg 3-6 januari samt deltagande i rasparaderna. 

 Deltagande i av SKK:s arrangemang "Skäll inte på din hund" den 13 april i  

Stockholm och Göteborg. 

 Officiellt lydnadsprov klass 1 - Elit på Tånga Hed den 10 maj. 

 Tävlings- & rallylydnad, bruks- och viltspår samt agilityläger i Gamleby den 26-28 juli. 

 Rasmonter på Stockholm Hundmässa 7-8 december. 
 

Avelskommittén 
Medlemmar: Bertil Bersbo, Kim Johansson, Jenny Pleym 

Avelskommittén har haft 4 möten under 2013. 

Kommittén har löpande arbetat med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och 

uppdatering av täckhundslistan. AK har yttrat sig i ärenden som remitterats från Styrelsen 

samt i ärenden om dispensansökningar för parning av tikar äldre än 7 år. 
 

Beskrivarkommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Marit Cronquist, Barbro Carlsson 

Under året har 60 nya hundar blivit beskrivna. De har fördelat sig på följande vis: 

I samband med huvudspecialen på Tånga Hed maj   11 st 

Vid träffen i Tvååker 25/5  17 st 

Vid träffarna 12/5 & 29/9 på Storegård  6 st 

Vid träffen i Täckhammar 3/8  9 st 

I Hjo 15/10 i samband med examinationen av Janet van Iperen-Hoevens  10 st 

Vid enskilda beskrivningar hemma hos beskrivaren  7 st 
 

Butiken 
Medlemmar: Maarit Sallanto 

Butiksförsäljningen har varit god. 
 

Domarkommittén & Utlandskontakter 
Medlemmar: Anita Whitmarsh 

2013 presenterade inga problem med de bokade domarna och inga ändringar behövde göras. 

Alltid trevligt att ge nya domare en chans att få döma en större mängd hundar de första 

gångerna 
 

2013 hade jag ett enda email från en uppfödare i USA som "bara" ville fråga om medlemskap. 

Därefter hade jag en lång och tråkig "saga" från en fransk uppfödare som blev nekad en valp 

från mej. Detta är naturligtvis på en personlig nivå och angår ingen annan men jag nämner det 

därför personen i fråga har kontaktat varje kommitté i SKV. 
 

Tidningen 
Medlemmar: Britta Hammarström, Solweig Gustafsson Elfwing 

Tidningen Västgötaspetsen har utkommit med 4 nummer under 2013. 

Redaktionen ber att få tacka för insända bidrag och hoppas att medlemmarna fortsätter att 

berätta om aktiviteter med sina västgötar – och har med sig kameran. 

Vi tar inte in resultat från alla utställningar i sin helhet – dock redovisas samtliga resultat från 

SKV:s specialutställningar, i övrigt blir det ”axplock” och i mån av utrymme. 
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Utställningskommittén 
Medlemmar: Ingela Johannesson 

Specialklubben för Västgötaspets har under året haft 3 officiella utställningar. 

 Huvudutställningen på Tånga Hed, Vårgårda 2013-05-09. 130 västgötar anmälda, därav 

17 valpar. Dömde gjorde Johnny Nilsson och Björn Einarsve. 

 Specialutställning i Svenstavik 2013-08-02. 36 västgötar anmälda, därav en valp. Dömde 

gjorde Kurt Nilsson. 

 Specialutställning i Sävsjö 2013-10-20. 54 västgötar anmälda, därav 5 valpar. Dömde 

gjorde Göran Hallberger. 

Allt har fungerat bra och kommittén tacka ALLA som på ett eller annat sätt gjort så att 

utställningarna har kunnat genomföras. 

Speciellt tack till BUS som i vått och torrt hjälpt mig med nya programmet för anmälningar 

och katalog. 
 

Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

Vallningskommittén anordnade under 2013 vallanlagstester på 4 platser: Tvååker 26/5, Tånga 

Hed 10/5, Hammerdal 4/8 och Gölja 28/9. Det deltog totalt 72 västgötaspetsar och 7 hundar 

av annan ras på testerna. 
 

Valpförmedlingen 
Medlemmar: Malin Agrell, Vera Andersson 

Under 2013 har inkommande samtal och mail minskat till valpförmedlingen. Det har även 

varit mindre förfrågningar från utlandet. Det verkar som SKK sida och SKV hemsidan får allt 

fler att läsa sig till informationen på egen hand. Arbetet i valpförmedlingen har flutit på bra 

och vi har svarat på de mail och samtal som inkommit under året. 
 

Webbansvarig 
Medlemmar: Marit Cronquist, Gunnel Alsterbrink 

Klubbens hemsida har vidareutvecklats  
 

Årsbokskommittén 
Medlemmar: vakant, Gunnel Alsterbrink, Ewa Elke-Sundin 

Några föreberedelser har gjorts, men i brist på redaktör har det inte hänt så mycket mer. 
 

 

Slutligen vill styrelsen tacka alla, ingen nämnd och ingen glömd, som lagt tid och energi på SKV och 

för rasen även om de inte syns i verksamhetsberättelsen. 
 

 

…………………………………………….   …………………………………………….. 

Jan Olausson         Bo Johnson 
 

 

…………………………………………….   …………………………………………….. 

Gunnel Alsterbrink        Ewa Elke-Sundin 
 

 

…………………………………………….   …………………………………………….. 

Anita Whitmarsh        Maarit Sallanto 
 

 

…………………………………………….   …………………………………………….. 

Gun Johansson         Jonna Kanerva 
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VERKSAMHETSPLAN 2014 
 

Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Gun Johansson, Jonna Kanerva 

Följande aktiviteter planeras inför verksamhetsåret inom kommitténs ansvarsområde. 

 Rasmonter på My Dog i Göteborg den 4-6 januari samt deltagande i rasparaderna. 

 Officiellt lydnadsprov klass 1 – elit på Tånga Hed, Vårgårda 30 maj 

 Prova på rallylydnad Tånga Hed Vårgårda 30 maj. 

 Sommarläger, tävlingslydnad, rally-lydnad, bruksspår och viltspår i Gamleby  

den 24-27 juli. 

 Medlemsmöte i Göteborg hösten 2014 

 MH och beskrivning hösten 2014 

 

Avelskommittén 
Medlemmar: Bertil Bersbo, Kim Johansson, Jenny Pleym 

Kommittén kommer att ha 3-5 möten under året. 

Avelskommittén planerar att under hösten 2014 anordna en avelsträff för medlemmar. 

Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och 

uppdatering av täckhundslistan samt övriga åligganden som ankommer på Avelskommittén. 
 

Beräknad budget 2014 

SKK avelskonferens 5-6/4, 2 pers   4 200 kr 

Reseersättning möten      4 500 kr 

Avelskonferens     40 000 kr 

Summa:       48 700 kr 
 

Beskrivarkommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Marit Cronquist, Barbro Carlsson 

Vi har haft en positiv utveckling jämfört med tidigare år: 2013  60 st, 2012  14 st, 2011  42 st 

och 2010  21 st. 

Vi hoppas kunna få ännu fler hundar beskriva kommande år. 

Dessutom hoppas vi kunna arrangera en konferens för alla beskrivare, dels för att se till att vi 

menar samma sak med de olika uttrycken, dels för att göra några mindre revideringar som vi 

under utbildningen upptäckte behöver göras. Även funderingar om hur vi ska komma vidare 

med digitaliseringen av alla beskrivningar som vi har protokoll från. 

Beräknad kostnad för beskrivarkonferensen: 

Namn Ort Km Kr  

Alsterbrink, Gunnel Dångebo 193 714 

Carlsson, Barbro Nösund 223 825 

Cronquist, Marit Skultorp 81 300 

Erlandsson, Peter Huddinge 313 1 158 

Helgesson, Eva Katrineholm 212 med ES 

Jonstad, Karin Salbohed 349 med ES 

Smedberg, Gunnar Hjo 80 296 

Sundin, Ewa Västerås 311 1 151 

Whitmarsh, Anita Gnesta 267 988 

SUMMA     5 432 
 

Förtäring (kaffe, lunch, kaffe) 100 kr/pers = 900 kr 
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Lokalhyra  200 kr 

Total kostnad cirka 7 000 kr. 

De utländska beskrivarna inbjuds, men får själva stå för sina kostnader. 
 

Butiken 
Medlemmar: Maarit Sallanto 

Butiken hoppas på fortsatt god försäljning. 
 

Domarkommittén & Utlandskontakter 
Medlemmar: Anita Whitmarsh 

Inför 2014 har vi ett flertal "nya" domare och ett par med några år på nacken. 

Planer är att bjuda in domare från andra länder så väl som våra egna "specialister". 
 

Inför 2014 blir det inga ändringar. Det är bara att uppmuntra de som säljer valpar till andra 

länder och att deras köpare håller kontakt med SKV angående rasen/klubben. Gärna föreslå 

dem att bli medlemmar efter det första året som "gratis medlem" 

Jag vill också göra en ordentlig sida i varje nr. av tidningen på engelska om "smått o gott". 
 

Tidningen 
Medlemmar: Britta Hammarström, Solweig Gustafsson Elfwing 

Redaktionen planerar 4 nummer även under 2014, tar som sagt tacksamt emot bidrag från 

västgötaspetsägare och även tips och idéer om annat material som kan intressera 

medlemmarna. 
 

Utställningskommittén 
Medlemmar: Ingela Johannesson 

Specialklubben för Västgötaspets har 3 officiella utställningar inbokade för 2014. 

 Specialutställning i Strängnäs (samarrang med SKK) 2014-03-09. Domare: Jan Törnblad. 

Platsansvarig: Anita Whitmarsh 

 Huvudutställning i Tånga Hed 2014-05-29. Domare Johnny Andersson (tikar) & Johan 

Andersson (hanar). Platsansvarig Jan Olausson. 

 Specialutställning i Ängelholm 2014-09-13 (SKK har i Eslöv 2014-09-14). Domare Eva 

Liljekvist-Borg. Platsansvarig: Ingela & Anders Johannesson. 

I vanlig utsträckning behövs det frivilliga som kan hjälpa till på dessa utställningar. Känner 

du för att göra en insats så ta kontakt med styrelsen som skickar dig vidare till rätt person. 

Man behöver inte kunna en massa omutställning för att hjälpa till, det finns något för alla. 

Hoppas vi ses vid ringside! 
 

Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

Vallningskommittén planerar att under 2014 anordna 3-5 vallanlagstester. 

Budget för 2014 

Utgifter: 4 000 kr (220 mil, bilersättning) 

Intäkter: 5 000 kr (50 deltagande hundar) 
 

Valpförmedlingen 
Medlemmar: Malin Agrell, Vera Andersson 

Malin Agrell kommer avgå under 2014 och kvar blir Vera Andersson.  Valpförmedlingen 

kommer fungera som förut och med samma inriktning och mål. 
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Webbansvarig 
Medlemmar: Marit Cronquist, Gunnel Alsterbrink 

Vi fortsätter som hittills. Den nya sidan anses i allmänhet lättnavigerad och vi ser ingen 

anledning till några större förändringar. 

Vi jobbar på att få upp så många gamla protokoll från exteriörbeskrivningar och vallanlagstest 

som möjligt och har bett Örjan Skoglund och Jenny Pleym att få in tidigare protokoll för 

digitalisering. 

Vi önskar få tillgång till de extriörbeskrivningsprotokoll som finns uppförda i andra länder 

och även ha dem på hemsidan.  

I övrigt kommer sidan ändras vid behov eller på förslag som anses adekvata. 

Önskar också fortsättningsvis att samtliga i styrelsen använder webmaster@vastgotaspets.se 

som e-post när det gäller allt som har med hemsidan att göra, då Gunnel Alsterbrink får kopia 

på samtliga mail på den adressen som backup. 

Vi skulle gärna se ett närmare samarbete med tidningen Västgötaspetsen, att vi kan få lägga 

upp vissa artiklar på hemsidan i pdf-form, detta kan läggas under en lösenordsskyddad 

hemsida som medlemmar får tillgång till. 
 

 

Årsbokskommittén 
Medlemmar: vakant, Gunnel Alsterbrink, Ewa Elke-Sundin 

Förhoppningsvis får vi en redaktör som kan se till att vi får ”luft under vingarna”. Det är dock 

tveksamt om vi kan få en årsbok färdig under året. Ev. får det bli en version 2012-2014. 
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Budgetförslag för 2014 

  Inkomster 

Medlemsavgifter 200 000 

Butiken 15 000 

Årsböcker 3 000 

Utställningar & tävlingar 45 000 

Annonser, tidningen 3 000 

Exteriörbeskrivning, anm. Avg 6 000 

Vallanlagsprov, anm avg. 12 000 

Läger hyra, instruktör, reseers.,kost  o logi 35 000 

Sponsorer 1 000 

Lotterier 1 000 

Summa 321 000 

  

  Kostnader 

Tidningen 60 000 

Porto 30 000 

Medlemshantering 20 000 

Utställningar och tävlingar 50 000 

Butiken, inköp av varor 10 000 

Årsböcker 0 

Exteriörbeskrivning, reseers,kost och logi 6 000 

Vallanlagsprov 
Djurägare, reseers, kost o ch logi 10 000 

Läger hyra instruktör, reseers.kost och logi 35 000 

Interna konferenser och årsmöte 10 000 

Styrelsen 20 000 

Webbsida 1 000 

Kontorsmateriel 5 000 

Kontorsmaskiner 5 000 

Telefon 2 000 

PR och rasmontrar 15 000 

Övriga reskostnader 10 000 

Externa kurser och konferenser 10 000 

Försäkringar 1 000 

Bankkostnader 1 000 

Övrigt 5 000 

Ögonlysning och forskning 25 000 

Medlemsmöten 25 000 

Summa 356 000 

  RESULTAT -35 000 
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INKOMNA MOTIONER MED STYRELSENS YTTRANDE 

Ang. Täckhundslistan 

I enlighet med "Avelsmål/RAS (2012) skall SKV verka för 

- en bred avelsbas 

- genetisk variation 

- en god hälsa som möjliggör ett långt liv 

- motverka exteriöra och mentala ytterligheter 

- att bibehålla den nuvarande låga inavelsgraden 

Genom kravet på medlemskap i SKV anser jag att man stänger ute hanar varsägare inte är 

intresserade av klubbens verksamhet och därmed förlorar vi avelsmaterial som skulle kunna 

bidra till en ökad avelsbas och bredare genetisk variation. 

Jag föreslår därför att kravet på medlemskap för att ha sin hane på täckhundslistan tas bort. 

 

Isabel Lundstedt 

Agnesfridsvägen 23 

212 37 Malmö 

Tfn. 0709-703406 

E-post: isabel.lundstedt@kennelviking.se 

Malmö 2014-01-04 

 

 

Styrelsens yttrande 
 

Styrelsen föreslår avslag på motionen av följande skäl: 

När en hund används för avel genererar det en inkomst för hanhundsägaren. Täckhundslistan 

kan ses som en annonsplats som är gratis för klubbens medlemmar. Det är då orimligt att den 

som inte är medlem i SKV ska få utnyttja denna medlemsförmån. Sett i relation till den 

inkomst en parning kan ge är medlemsavgiften en försumbar kostnad. 

Det är också i linje med att listan över tillgängliga valpar endast är öppen för medlemmar i 

SKV.  
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Styrelsens yttrande 
 

Detta är en väl underbyggd och klart formulerad motion i en fråga där det finns mycket 

åsikter men är ont om fakta. 

En bidragande orsak till att vissa avstår från ögonlysning är att man fortfarande väntar på den 

lista över oftalmologer med god kunskap om den speciella retinopati som finns i vår ras. En 

annan orsak kan också vara att man sällan hör talas om hundar som har problem med synen 

och det då verkar onödigt att undersöka något som inte är ett problem. 

Mot det kan givetvis sägas att det gäller att se till att det inte blir ett problem. Det är också den 

inställning styrelsen har. Vi väljer att besvara de sex punkterna i motionen var för sig. 

 

 Ekonomiskt stödja … 

Det är nästintill omöjligt att förutse kostnaderna för SKV om man beslutar om ett 

generellt bidrag och det innebär en del administrativt arbete för Avelskommittén som är 

ansvarig för frågor som denna. Vi utgår från att bidrag endast är tänkt för medlemmar i 

SKV.  

Styrelsen föreslår ett bidrag på 100 kr/hund med ett tak på 5 000 kr för 2014.  

 Skapa förutsättningar … 

Här finns en mycket god tanke som dock kräver ett samarbete med SSVO. Dels måste 

man från SSVO:s sida se detta som en utbildning där de som blir utbildade själva står för 

en del av kostnaden. Om SKV skulle stå för resor, övernattning och arvode till alla 

inblandade oftalmologer blir det ett för kostsamt projekt.  

Styrelsen föreslår avslag men ber motionärerna ta kontakt med SSVO och återkomma 

med ett konkret förslag inklusive kostnader. 

 Tillhandahålla… 

Detta är något som har talats om men hittills har ingen som arbetat med ögonfrågan 

lyckats göra en sådan lista. 

Styrelsen föreslår bifall och att uppdra åt motionärerna att sammanställa en sådan lista att 

publiceras på Klubbtidningen och på SKV:s hemsida. 

 Sammanställa… 

Ett uppdrag som ligger inom Avelskommitténs arbetsområde.  

Styrelsen föreslår bifall och att ge Avelskommittén detta uppdrag. 

 Samarbeta… 

Styrelsen föreslår bifall. 

 På sikt… 

Förutsättningen för att ett genetiskt test ska kunna utvecklas är ett tillräckligt omfattande 

material från såväl ett antal sjuka hundar som ett stort antal friska hundar.  

Styrelsen förslår avslag då vi inte ser vad som kan göras i nuvarande läge. 
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framför sitt tack till våra sponsorer. 

 
 


