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Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping 12 november 2016 

Närvarande ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Lill Johansson, Jonna Kanerva, Erik 

Stenkvist,  

Närvarande suppleanter: Susanne Hedelius 

Anmält förhinder: Johanna Öhlund, Gunnel Alsterbrink, Anita Whitmarsh, Marianne Larsson, 

Ellinor Björkman, Jan Helgesson 

Adjungerade: Louise Wind (hela mötet), Jenny Pleym, Isabell Skarhall (§§57-63)  

§58. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.    

§59. Val av sekreterare för mötet 

Erik Stenkvist valdes till sekreterare för mötet   

§60. Val av justerare  

Susanne Hedelius valdes till justerare.   

§61. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning fastställdes efter smärre korrigeringar.    

§62. Avelskommittén 

Lill Johansson föredrar ärende från Gunnel Alsterbrinks släkting om att sammanställa en 

variant av MK listan/ databas. Skulle ägas av föreningen. Offert kommer. 

Avelskommittén har önskat dialog med anledning av föregående styrelseprotokoll: 

 Vilka uppdrag har avelskommittén? 

 Hur vill styrelsen att avelskommittén skall arbeta med frågorna hur ska vi samverka 

etc. 

 Befattningsbeskrivningen gås igenom. Punkten avseende rasdata måste revideras eller 

utgå. 

 Pågående ärenden föredras av avelskommittén. ”Månadens hanhund”? 

 Skrivelse från uppfödare diskuteras. Besvaras av avelskommittén på styrelsens upp-

drag, med andemeningen att frågeställarna förhoppningsvis fått vederbörliga svar på 

avelskonferensen. Styrelsen svarar explicit kring det olämpliga att uteslutna medlem-

mar står med som frågeställare. 

 RAS skall uppdateras. Över huvud taget mycket arbete på gång och det finns ett 

önskemål om fler arbetande medlemmar i avelskommittén. 

 Vi är ense om att avelskommitténs och styrelsens kommunikation behöver stärkas, och 

senare tids kommunikationsmissar behöver undvikas. 

 Täckhundslistan  

 Kakor och skogspromenader bör ej framhållas som hundens specifika egenskaper har 

varit och är styrelsens uppfattning.    

§63. Aktivitetskommittén 

Isabell Skarhall utsågs till sammankallande i aktivitetskommittén. Irene Bergman, 

Johanna Öhlund är med i aktivitetskommittén. 

My Dog är ordnat genom Isabell Skarhalls försorg (tillsammans med Lill Johansson, 

Susanna Tvingby och Kim Johansson). 

Johanna Öhlund är ansvarig för Stockholmsutställningen. Lill Johansson tar förnyad 

kontakt för att konfirmera detta. 
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§64. Föregående protokoll 

Numrering på föregående protokolls paragrafer korrigeras. 

Föregående protokoll gås igenom, läggs till handlingarna. 

§65. Ordförande 

Specialklubbskonferensen 4-5/2. SKV har ej representation. Johanna Öhlund tillfrågas. 

§66. Sekreterare   

Frekvent använd exporterad valp i Frankrike. Frågan bordlades tills Gunnel Alsterbrink är 

närvarande nästa gång. 

§67. Kassör 

Underskott hittills ca 55 000 SEK, vilket är i linje med lagd budget. Kort diskussion om 

klubben även fortsättningsvis kan sponsra anmälningsavgifter till BPH, specialutställ-

ningar etc. Föreningens ekonomi är mycket god.     

§68. Beskrivningskommittén 

Förslag avseende exteriörbeskrivningsprotokoll har inkommit till styrelsen 2016-11-11. 

Styrelsens uppfattning är 

 att SKV:s protokoll skall gälla före andra länders varianter 

 att beskrivarkommittén tar fram ett förslag kring vilket hela kommittén har samsyn. 

Beskrivning har ägt rum hos Barbro Carlsson respektive Christel Johansson. 

§69. . Butiken 

Marit Cronquist tar över butiken from 2017-01-01.   

§70. Redaktionskommittén 

Inget att ta upp.     

§71. Utlandskontakter 

Styrelsen poängterar att SKV bör försöka arbeta för att avel skall bedrivas med omdöme 

och tankar på genetisk variation även i andra länder.    

§72. Utställningskommittén 

Sponsring. Beslut att teckna sponsoravtal med Agria. Gällande avtal med Halla Foder 

finns redan. 

Beslut att Susanne Hedelius deltar vid seminarium för domar- och utställningsansvariga. 

SKK:s informationsträffar om organisationsutredning diskuteras, där ambitionen är att 

klubben skall vara representerad på så många träffar som möjligt.   

§73. Vallningskommittén 

Nya Svenska Kroppsvallarklubben har bildats. Inget som primärt sammanfaller med 

ambitionerna kring våra vallanlagstest.     

§74. Valpförmedlingen 

Uteblivna valphänvisningsavgifter efterlyses.     

§75. Webbmaster 

Inget att rapportera.   

§76. Årsbokskommittén 

Annonsering i tidningen kring sammanhållande.       
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§77. Övriga frågor 

Inga anmälda.     

§78. Följande möten 

Enl. tidigare beslut 18 februari (Erik ordnar tilltugg.). Årsmöte 25 mars. Plats för dessa är 

studiefrämjandets lokaler i Jönköping.  

§79. Mötets avslutande 

Jan tackade för visat intresse och deltagarna begav sig hemåt i Novembermörkret efter att 

ha önskat varandra ett gott slut! 

 

Vid protokollet:       Ordförande: 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

Erik Stenkvist       Jan Olausson 

 

 

Justerat: 

 

……………………………………. 

Susanne Hedelius 


