Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping 19/9 2015
Närvarande ordinarie ledamöter:
Jan Olausson, Jonna Kanerva, Gunnel Alsterbrink, Lill Johansson, Anita Whitmarsh,
Erik Stenkvist
Närvarande suppleanter:
Susanne Hedelius, Erik Åhäll, Marianne Larsson.
Anmält frånvaro: Anders Johannesson, Lovisa Martinson

§46. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§47. Val av justerare
Lill Johansson valdes att justera protokollet.
§48. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§49. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§50. Ordförande
Motioner till kennelfullmäktige diskuterades och vi beslutade om hur SKV ska rösta när
det gäller ett antal motioner.
Beslutades att AU ska tydliggöra vilka regler som gäller för offentliga uttalanden om
SKK eller dotterorganisationer som SKV.
§51. Sekreterare
Beslutades att protokoll från möten först ska gå till justeringspersonen och därefter till
ordföranden för justering. Innan protokollen läggs upp på SKVs hemsida ska de sändas ut
så att styrelsen hinner läsa igenom dem innan de offentliggörs.
§52. Kassör
Kassören delade ut en noggrann redovisning över vad som gett inkomster resp. kostnader
och redogjorde för klubbens finansiella läge.
Beslutades att AU ska utarbeta ett förslag till policy vad gäller gåvor till de som tidigare
varit aktiva inom SKV.
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§53. Aktivitetskommittén
Rapport från tävlingarna på Tånga Hed och en lyckad aktivitetsdag i Skövde.
Läger kommer fortsättningsvis att ordnas 1:a veckoslutet i augusti, 2016 i Skövde.
Monter för MyDog är bokad och Gun Johansson organiserar vid Stockholms Hundmässa.
Beslut om att köpa in ett antal pennor med SKV-tryck att dela ut på My Dog och
Stockholms Hundmässa. Ev. även vid jubileumsutställningen.
Beslutades att uppdra åt Tore Johansson att ta reda på vilken typ av TV som ska anskaffas
till My Dog resp. Stockholms Hundmässa.
§54. Avelskommittén
De internationella databaserna och deras värde diskuterades. Uppdrogs åt avelskommittén
att ta reda på möjligheterna för SKV att köpa in sig i en av eller båda de befintliga
databaserna samt att undersöka kostnaden för att bygga en egen ny databas som
huvudsakligen fylls på med de hundar som finns nu och som sedan fortsätter framåt.
Kanske finns någon bland våra medlemmar som kan åta sig detta till ett rimligt pris.
Beslutades att de veteraner som tidigare ögonlysts ska få subventionerad ögonlysning för
att utröna hur situationen ser ut för de äldre hundarna.
§55. Beskrivarkommittén
Rapport från beskrivarkonferensen. Det förslag till nytt beskrivningsprotokoll som
konferensen enats kring godkändes av styrelsen. Det kommer nu att gå ut till uppfödarna
för att de ska få ge sina synpunkter.
Läget för utbildning av nya beskrivare är sådant att vi inte kan starta en ny kurs ännu. Ett
alternativ som diskuterades är en intensivkurs på en vecka för att underlätta för de
aspiranter som bor långt bort.
Beslutades att veteraner som tidigare beskrivits ska erbjudas en gratis ombeskrivning.
§56. Butiken
Presenterades några västgötaspetsprodukter från Frankrike. Beslutades att köpa hem ett
antal handdukar och klistermärken som sedan kan säljas vid jubileumsutställningen resp. i
vår webbutik.
§57. Domarkommittén
Meddelades att domarna till 2016 är klara. Vid huvudspecialen dömer Anita Whitmarsh
hanarna och Renée Sporre-Willes tikarna. På Böda kommer Ambjörn Lindqvist att döma.
§58. Redaktionskommittén
Många medlemmar har uttryckt sin glädje över att vi åter har en klubbtidning och tyckt att
den är mycket välgjord. Redaktören tar gärna emot artiklar och notiser från medlemmarna.
§59. Utlandskontakter
Beskrivarkommittén vill skicka ett brev till samtliga rasklubbar angående vikten av
beskrivningar och att gjorda beskrivningar offentliggörs. Det är även ett sätt att visa för
övriga rasklubbar vad som händer inom SKV. När ett sådant brev är färdigskrivet ska det
underställas vår utlandsansvariga innan det skickas ut.
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§60. Utställningskommittén
Planeringen inför nästa år fortgår. Vi har fått en ny person, Ann-Kristin Svanström, som
åtagit sig att med stöd av nu ansvariga göra katalogerna nästa år. Styrelsen hälsar henne
välkommen in i kommittén.
§61. Vallningskommittén
Det har framkommit att det behöver utbildas nya vallningsbeskrivare, något som kan ske i
samverkan med andra klubbar som också har kroppsvallande hundar. Styrelsen förklarade
sig positiv till en sådan kurs. Uppdrogs åt vallningskommittén att återkomma med förslag
till budget, tidsplan och förslag på elever.
§62. Valphänvisningen
Frågor har uppstått kring hur uppgift om ögonlysning ska anges. Beslutades att såväl
uppgift om höftledsröntgen som ögonlysning ska anges med Ja eller Nej. För att få veta
resultatet hänvisas till Hunddata.
§63. Webbmaster
Info angående hur inläggen placeras på startsidan.
§64. Årsbokskommittén
Det har framkommit på Facebook att både Annethe Andersson och Marie-Anne Johansson
är intresserade av att hjälpa till med att producera en årsbok. Återstår ”bara” att hitta en
person som sammanställer de olika delarna. Beslutades att Lill Johansson kontaktar
Annethe Andersson för att få klarhet i hur man kan komma vidare i frågan.
§65. Övriga frågor
Ewa Sundin och Barbro Carlsson har gått igenom den lista över gamla kennelnamn som
SKK planerade att frisläppa för nya uppfödare. De ansåg att Zentas och Gullmarens borde
lämnas orörda och kontaktade sekreteraren för att få detta framfört till SKK. Svar har
inkommit från SKK att dessa kennelnamn kommer att fortsatt ägas av arvingarna.
Vid annonsering om parning/valpar på SKVs sida ska inavelsgraden uppges. Detta har
visat sig svårlöst när man använder en hane från annat land. Beslutades att uppfödaren i
sådana fall kontaktar SKK som kan hjälpa till att ta fram COI.
Om man ordnar in informell uppfödarträff för diskussioner om frågor som känns
angelägna för uppfödarna – kan det räknas som en SKV-aktivitet? Beslutades att det är
OK om träffen annonseras på hemsidan och i tidningen. En preliminär uppgift om vad
kostnaderna beräknas till skall lämnas för godkännande.
§66. Följande möten
Nästa möte blir lördagen 24 oktober. Plats Studiefrämjandet i Jönköping. Fika ordnas av
Gunnel Alsterbrink.
Därefter planerades ett möte 13 februari hos Lill Johansson.
Årsmötet beslutades bli 19 mars.
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§67. Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna och Anita samt Jonna för att de ordnat dagens förtäring.
Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………….
Gunnel Alsterbrink

…………………………………….
Jan Olausson

Justerat:
…………………………………….
Lill Johansson
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