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Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Brämhult kl. 12.00 28 augusti 2016 

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

Kanerva, Erik Stenkvist, Anita Whitmarsh, 

Närvarande suppleanter: Marianne Larsson, Ellinor Björkman, Jan Helgesson 

Anmält frånvaro: Johanna Öhlund, Susanne Hedelius 

§36. Mötets öppnande  
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§37. Val av justerare samt sekreterare för mötet 

Ellinor Björkman valdes att justera protokollet.  

§38. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg av fråga om stadgeändring under 

övriga frågor.    

§39. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.   

§40. Ordförande 

Frågan om sammanslagning av domar- och utställningskommittéerna. 

Beslut: de två kommittéerna slås ihop till en benämnd Utställningskommittén. 

AU-beslut angående inköp av tält godkändes 

Förstärkning av aktivitetskommittén – Irene Bergman (tjl. till efter årsskiftet).  

Beslut: De ytterligare förslag som diskuterats ska kontaktas av sekr. resp. kassör. 

Avsägelse sekreterare. Valberedningen är informerad. 

Hur ska nästa upplaga av broschyren se ut? 

Beslut: Gunnel Alsterbrink kontaktar Maarit Sallanto. 4 000 ex ska tryckas. 

Förslag till SKKs förtjänsttecken resp. Hamiltonplaketten   

Bordlades till novembermötet; en lista över personer som fått SKVs förtjänsttecken ska 

bifogas nästa kallelse. 

§41. Sekreterare   

Kontaktpersoner för de olika kommittéerna: 

 för aktivitetskommittén  Johanna Öhlund 

 för avelskommittén  Gunnel Alsterbrink 

 för beskrivningskommittén Gunnel Alsterbrink 

 för butiken    Lill Johansson 

 för domarkommittén   utgår  

 för redaktionskommittén Erik Stenkvist 

 för utställningskommittén  Susanne Hedelius 

 för vallningskommittén  Erik Stenkvist 

 för valpförmedlingen  Marianne Larsson 

 för webbgruppen   Erik Stenkvist 

 för årsbokskommittén  Erik Stenkvist 
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§42. Kassör 

En fyllig redogörelse för det ekonomiska läget lämnades. Klubben har ju även tillgångar i 

form av materiel av olika slag. 

Beslut: Marianne Larsson utsågs till materialförvaltare. Blanketter för notering av vem 

som har vad hemma hos sig ska läggas upp på hemsidan.     

§43. Aktivitetskommittén 

Se §18. Beslut:  Lill Johansson anmäler monter både till My Dog och Stockholms 

Hundmässa samt ingår i gruppen som sköter Göteborg. Yvonne Kekkonen ska kontaktas 

om hon kan göra en ny film att låta rulla i montrarna. Gunnel Alsterbrink kontakter Britta 

Hammarström om vem som ansvarar för samordningen i Stockholm   

§44. Avelskommittén 

* Förslag till ny ”ordinarie suppleant” – Isabell Skarhall (se minnesanteckningarna)  

Beslut: Isabell Skarhall ingår som medlem i avelskommittén. 

* Förslag till utformning av hälsoredovisning i annonser (se minnesanteckningarna)  

Beslut: enligt kommitténs förslag med tillägget att motsvarande uppgifter även bör anges 

för tiken i parnings- resp. valp-annonser. I stället för kryss skrivs JA eller NEJ; om JA 

anges årtal för ögonlysning. Viktigt att hänvisningarna till Hunddata står med både på 

ögon och höfter. Förslaget om personligt omdöme avslås av styrelsen.  

* Förslag till ändring i rekommendationerna om ögonlysning (se minnesanteckningarna)  

Beslut: styrelsen gjorde några ändringar i formuleringen för att få rekommendationerna 

något tydligare. ”Vi rekommenderar att man ögonlyser alla avelsdjur en gång mellan 12 

och 24 månaders ålder dock innan de första gången går i avel. Vi rekommenderar vidare 

att ALLA hundar som gått i avel ögonlyses minst en gång EFTER 8 ÅRS ÅLDER. Detta 

för att få ”facit” i efterhand för att kunna följa upp sjukdomen.” 

* Förslag att lansera Månadens hanhund diskuterades. Trots att styrelsen förstår syftet att 

få fler hanar representerade i aveln beslöt styrelsen avslå förslaget, bl.a. med motiveringen 

att det kan ses som orättvist mot de hundar som INTE kommer med. Däremot bör 

täckhundslistan framhållas både på hemsidan och i tidningen. Ju fler hundar som 

presenteras där desto större chans att fler hanar används. 

* Tänkt program för avelskonferensen. 

Styrelsen önskar  

att ordet Founders ersätts med Stamfäder och -mödrar. Det finns ingen anledning att 

använda fler låneord än nödvändigt.  

Dessutom bör filmvisningen utgå och ersättas med en rekommendation att se filmen före 

konferensen så att man kan diskutera frågan med större förkunskap. Däremot bör någon 

sakkunnig som kan svara på deltagarnas frågor angående DNA-test finnas på plats. 

Redovisningen av hur man gjort i Lapphundsklubben kan knappast ta en timme i anspråk 

varför den bör placeras före diskussionen om ögonproblem hos västgötaspets.. 

Styrelsen föreslog att Kristina Narfström bjuds in att prata om ögonproblem hos 

västgötaspets. 

* Ögongruppen bör ses som en grupp för samarbete mellan rasklubbarna i de olika 

länderna. Det innebär att det är resp. rasklubb som utser sin representant i gruppen. Man 

bör även höra sig för om det finns forskning i fler länder och inbegripa även dessa i 

gruppen. Styrelsen förutsätter att avelskommittén ändrar sitt arbetssätt så att det framgår 

att samarbetet är mellan rasklubbarna och inte mellan enskilda personer. 
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* SKK-konferensen. Styrelsen avvaktar med denna fråga tills vi vet om avelskommittén 

har för avsikt att fungera som en del av SKV eller som en fristående grupp. AU beslutar 

när klarhet har nåtts. 

§45. Beskrivningskommittén 

Nästa nummer av tidningen kommer att behandla exteriörbeskrivningar. Kommittén har 

skickat in texter som belyser olika aspekter på dem. Annethe Andersson har bidragit med 

bilder.  

§46. Butiken 

Maarit Sallanto har avsagt sig uppdraget som butiksansvarig. Marit Cronquist har åtagit 

sig att tillsammans med ett par kamrater överta och utveckla butiken.  

Beslut: Marit Cronquist utses att bli sammankallande i butikskommittén. När det gäller 

lagerhållning bör temperatur, fuktighet och risk för möss beaktas.     

§47. Domarkommittén 

Domare är klara inför nästa års utställningar.  

§48. Redaktionskommittén 

Förslag till nya ämnen efterlyses.  

Styrelsen föreslog att man kan belysa uppfödarens och täckhundsägarens ansvar och 

sedan följa vägen från valptiden till seniorhunden.     

§49. Utlandskontakter 

Skrivelse från brittiska rasklubben 

Uppdrogs åt Gunnel Alsterbrink att besvara skrivelsen efter nästa möte med 

avelskommittén.    

§50. Utställningskommittén 

Rapport från jubileumsutställningen 

Läget inför Böda  

Policy ang. gåvor till domare & ringsekreterare. Beslut: fortsättningsvis ska gåvor som 

innehåller alkohol inte ges.   

Syftet med Kompisklass. Styrelsen ansåg det angeläget att vi får kännedom om de hundar 

som faller utanför standarden och därför inte syns på utställningar o.d. Ett krav är dock att 

de ska vara registrerade i SKK och ha diskvalificerande fel.  

Beslut: I anmälningsavgiften ingår för dessa hundar en exteriörbeskrivning.   

§51. Vallningskommittén 

En ny verksamhetsklubb under SKK har bildats – Svenska Kroppsvallarklubben.  

Frågan bordlades till novembermötet. Jan Olausson kontaktar Örjan Skoglund i ärendet.     

§52. Valpförmedlingen 

Vill lägga till möjligheten att söka foderhem/foderhund 

Beslut: ett mycket bra förslag som styrelsen med glädje beviljar. 

Väntar på besked om hur hälsouppgifterna ska redovisas. Se §22 ovan.     

§53. Webbmaster 

Väntar på besked om hur hälsouppgifterna ska redovisas. Se §22 ovan.   

Ev. kan täckhundlistan kompletteras med en sida som ägaren skapar och som vi länkar till. 
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Se §22 ovan. Se §22 ovan.   

Vilka krav bör vi ställa på ”Månadens hane”? Se §22 ovan.   

§54. Årsbokskommittén 

Önskemål har inkommit att vi bör söka redaktör via tidningen.  

Beslut: Gunnel Sandquist ombeds formulera en sådan efterlysning.      

§55. Övriga frågor 

Nya medlemskortet visades hur det kommer att se ut. 

Diskuterades om SKVs stadgar ev. behöver moderniseras. Beslut: Erik Stenkvist tar fram 

ett förslag som styrelsen kan ta ställning till.     

§56. Följande möten 

Enl. tidigare beslut 12 november och 18 februari. Årsmöte 25 mars. Plats för alla dessa är 

studiefrämjandets lokaler i Jönköping.  

§57. Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för deras engagemang. 

Ett särskilt tack till vår värdinna Lill Johansson som stod för en förnämlig traktering. 

 

Vid protokollet:       Ordförande: 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Gunnel Alsterbrink      Jan Olausson 

 

 

Justerat: 

 

……………………………………. 

Ellinor Björkman 

 


