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Protokoll fört vid  SKV:s styrelsemöte i Brämhult 13 februari 2016 

Närvarande ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Jonna Kanerva, Gunnel Alsterbrink, Lill 

Johansson  

Närvarande suppleanter: Marianne Larsson 

Anmält frånvaro: Erik Stenkvist, Anita Whitmarsh, Susanne Hedelius, Louise Martinsson 

 

§69. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.    

§70. Val av justerare  

Jonna Kanerva valdes att justera protokollet.      

§71. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.    

§72. Föregående protokoll inkl. AU-protokoll     

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

De beslut som fattats av AU (7st) sedan föregående möte stadfästes.      

§73. Ordförande 

Rapport från jubileumskommittén: de planerade programpunkterna för festligheterna är 

”knock-out-tävling”, berättelse från ”när allting började”, middag och live-musik. Priset 

fastställdes till 150 kr/person. Hedersmedlemmarna och domare samt de som varit med 

från början inbjuds med respektive.     

§74. Sekreterare 

Mail till övriga rasklubbar har skickats enl. tidigare beslut.  

Förfrågan om samverkan med SVPedigree har skickats till Sharon Donaldson och hon har 

gett ett mycket positivt svar.     

§75. Kassör 

Redogörelse för den ekonomiska situationen   

Beslut: Gåvomedlemskap ska kunna ges även vid omplacering av vuxna hundar      

§76. Aktivitetskommittén 

Ett tvådagarsläger i Skövde planeras även för innevarande år. Pris: 300 kr/dag. 

Kommittén behöver förstärkas. Akut gäller det vid tävlingarna på Tånga Hed. Där kan 

Marianne Larsson och Gunnel Alsterbrink hjälpa till. Långsiktigt måste vi dock hitta en 

lösning.     

§77. Avelskommittén 

Den kontakt som tagits med SKK för att få hjälp med att analysera insamlat material har 

besvarats med att det är en uppgift för avelskommittén i SKV. SKK hänvisar till 

möjligheterna att ansöka om pengar från Agrias och SKKs forskningsfond resp. 
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Utvecklingsfonden. 

Det har noterats som märkligt att inga fall av distichiasis har noterats i Sverige då det 

förekommer i flera andra länder. 

Eventuellt kan vi lära oss att synundersöka hundarna för att få veta hur mycket synen är 

påverkad av ev. retinopati samt för att kunna remittera hundar med synnedsättning till 

ögonundersökning. På detta sätt kan man också få veta något om omfattningen av 

problemet inom rasen.   

§78. Beskrivningskommittén 

Planerade beskrivningar under året är på Storegård vår och höst, i Tingsryd 15 maj, under 

sommaren i Lycksele och på Tånga Hed 6 maj. 

§79. Butiken 

De nya produkterna, halsband, nyckelring, handdukar mm, har rönt uppskattning.     

§80. Domarkommittén 

Inget nytt har inkommit.   

§81. Redaktionskommittén 

Ordföranden kontaktar rektionen om önskemål att stadgarna publiceras i nr 1 varje år. 

Likaså önskar vi att ”Stafettpinnen” återupptas. 

Förslag till teman för kommande nummer efterlyses. 

§82. Utlandskontakter 

Förfrågningar både om valpar och förslag till täckhund har inkommit. 

Holländska rasklubben har frågat om de får använda vår logga på sin hemsida. 

Då många utlandskontakter baseras på personliga relationer och även på vilket språk som 

den kontaktade personen behärskar bör vi tänka över om inte den speciella kommittén har 

spelat ut sin roll. 

§83. Utställningskommittén 

Det har redan kommit in 25 anmälningar till Tånga Hed. Susanne Hedelius beställer 

rosetter mm. Servering måste lösas i SKVs regi. Ev. kan vi få catering för den delen.    

§84. Vallningskommittén 

Årets vallningstest sker hos Jan Olausson för att minska stress för boskapen och för att 

kunna använda två olika djurgrupper. Både fredag och lördag är tillgängliga.  

§85. Valphänvisningen 

Förutom det vanliga arbetet med valphänvisning pågår ett arbete med att hjälpa till vid 

omplaceringar. Information om den tjänsten kommer att sändas till uppfödarna.  

§86. Webbmaster 

Arbetet med att skapa ett ifyllningsbart dokument för parnings- och valpannonser 

beräknas snart komma igång. 

Dessutom planeras att utöka möjligheten att länka till en mer utförlig presentation av 

täckhundarna.   
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§87. Årsbokskommittén 

Dessvärre har styrelsen fortfarande inte hittat någon som är villig att åta sig arbetet med 

att sammanställa en årsbok. Eventuella intressenter bör kontakta styrelsen.  

§88. Inkomna motioner 

En motion gällande sänkning av avgiften för exteriörbeskrivning för icke-medlemmar har 

kommit in. Då dessa ju är något som tillför information om rasens status och alltså görs 

för rasens skull och inte i första hand för ägaren beslöt styrelsen tillstyrka motionen med 

tillägget att samma sänkning även bör gälla vid vallanlagsprov.     

§89. Verksamhetsrapport/-plan samt budget 

Verksamhetsrapport/-plan samt budget har inkommit från följande kommittéer: aktivitet, 

beskrivning, butik, domare, utland, utställning, valp & webb. 

Verksamhetsrapport/-plan samt budget saknas från: avel, tidning, vallning & årsbok  

De som ännu inte inkommit med sina berättelser resp. planer kommer att påminnas.   

§90. Övriga frågor 

Utformning av ny folder – ny/a bild/-er som visar mer av rasens karaktär ska tas fram. 

Bilderna bör vara antingen av redan döda eller utländska hundar. 

Jonna Kanerva avsäger sig alla uppdrag utöver styrelsen. Marianne Larsson åtog sig att 

skicka ut välkomstbrevet till nya medlemmar. 

Den som känner sig manad kan organisera BPH för SKV lokalt. Bör kunna dra litet extra 

deltagare då SKV subventionerar avgiften med 300 kr detta år. 

Yvonne Kekkonen har åtagit sig att behandla SKVs logga så att den tål att dras upp i 

storlek. Hon har även gett några förslag till modernisering. Styrelsen utsåg Lill Johansson 

som kontaktperson i denna fråga.    

§91. Följande möte 

Efter årsmötet kommer ett konstituerande möte att hållas och där fastställs datum för det 

kommande arbetsåret.    

§92. Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade vår värdinna för förnämlig förtäring.       

 

 

Vid protokollet:       Ordförande: 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Gunnel Alsterbrink      Jan Olausson 

 

……………………………………. 

Jonna Kanerva 


