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Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping 9 april 2016 

Närvarande ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Johanna Öhlund, Gunnel Alsterbrink, Lill 

Johansson, Jonna Kanerva 

Närvarande suppleanter: Susanne Hedelius, 

Anmält frånvaro: Erik Stenkvist, Anita Whitmarsh, Marianne Larsson 

 

§14. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§15. Val av justerare  

Johanna Öhlund valdes 

§16. Godkännande av dagordningen 

§17. Föregående protokoll 

genomlästes och lades till handlingarna 

§18. Ordförande 

Uppföljning av beslut om motionerna 

1.  ändring av avgift för exteriörbeskrivning resp. vallanlagsprov ska meddelas på 

hemsidan och i tidningen. 

2.  styrelsen kan inte skapa lokala grupper men hjälpa till på alla sätt som initiativtagarna 

önskar. 

3.  Avelskommittén återkommer med förslag till hur informationen om avelsdjurens 

hälsouppgifter bör redovisas. 

Övrigt 

1.  Ändring av kontakt med utlandet: 

Kommittén för kontakt med utlandet läggs ner och varje kommitté tar kontakt med 

utländska rasklubbar i ”sina” frågor. Utlandskontakter rapporteras till styrelsen som tar 

upp frågan vid varje styrelsemöte. 

2.  Genomgång av kommittéernas sammansättning 

togs upp vid resp. kommitté 

3.  Aktivitetskommittén förstärkning inför Tånga Hed 

svårt att veta vad vi kan göra då vi inte fått veta vilken hjälp som behövs 

4.  Tånga Hed – utställning, jubileum, tävlingar 

information om det aktuella läget 

§19. Sekreterare 

Några utländska klubbar har svarat på vår förfrågan om samarbete. 

§20. Kassör 

Genomgång av det finansiella läget.  

Vi hade i slutet av januari 851 medlemmar. 
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§21. Aktivitetskommittén 

Förslag till förstärkning:  

Mälardalen med omnejd: Johanna Öhlund, Karin Ernflo, Yvonne Kekkonen, Irene 

Bergman 

Sydvästra delen av landet: Isabell Skarhall, Gun, Kim, Lill (alla tre) Johansson, Susanne 

Tvingby. 

§22. Avelskommittén 

Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind och Isabell Skarhall (trainee). Ev. förstärkning 

Marit Cronquist. Kontaktperson från styrelsen är Gunnel Alsterbrink. 

§23. Beskrivningskommittén 

Gunnel Alsterbrink, Barbro Carlsson och Marit Cronquist 

Då endast ett fåtal ska både valla och beskriva sker beskrivningarna på Tånga. 

§24. Butiken 

Maarit Sallanto. Kontaktperson från styrelsen är Lill Johansson. 

§25. Domarkommittén 

F.n. Anita Whitmarsh och Anders Johannesson. Ev. läggs denna kommitté samman med 

Utställningskommittén. 

§26. Redaktionskommittén 

Gunnel Sandquist och Erik Stenkvist. Jan Olausson kontaktar Erik S.  

§27. Utlandskontakter 

Se §18 ovan. Vi har fått positivt svar från några utländska rasklubbar på vår förfrågan om 

samarbete. De frågor som kommer in hänvisas till resp. kommitté.   

§28. Utställningskommittén 

Susanne Hedelius, Ann-Katrin Stenkvist, Ann-Kristine Svanström och Gunnel 

Alsterbrink. Arbetet inför jubileumsutställningen fortgår. 

§29. Vallningskommittén 

Örjan Skoglund och Jenny Pleym. Kontaktperson från styrelsen är Erik Stenkvist.   

§30. Valphänvisningen 

Vera Andersson och Marit Cronquist. Formuläret för anmälan om parning/valpkull resp. 

av täckhund inväntar styrelsens beslut om redovisning av hälsoresultat innan man påbörjar 

arbetet med att bygga formuläret. Kontaktperson från styrelsen är inte utsedd.   

§31. Webbmaster 

Elina Sandquist, Isabell Skarhall, Gunnel Alsterbrink. Alla klubbannonser (även de till 

tidningen) bör skickas till webmaster som kan lägga upp dem även på hemsidan. När 

planerade förändringar är gjorda kommer webmaster att försöka göra hemsidan anpassad 

för läsning i mobiltelefon.    

§32. Årsbokskommittén 

Erik Stenkvist. Inget arbete pågår.    

  



 

 

 
Sida 3 

 

  

§33. Övriga frågor 

Ordföranden har ordet bör uppdateras litet oftare.    

§34. Följande möten 

Inskickade och medförda almanackor genomgicks och man beslutade med ledning av 

detta att nästa styrelsemöte skulle äga rum lördagen 27 augusti. Plats Jönköping eller 

Brämhult.    

§35. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för dagen och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:       Ordförande: 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Gunnel Alsterbrink      Jan Olausson 

 

 

Justerat: 

 

……………………………………. 

Johanna Öhlund 

 


