Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping 18 febr. 2017
Närvarande ordinarie ledamöter: Jan Olausson, Lill Johansson, Gunnel Alsterbrink, Jonna
Kanerva, Erik Stenkvist
Närvarande suppleanter: Jan Helgesson
Anmält förhinder: Johanna Öhlund, Ellinor Björkman, Marianne Larsson, Susanne Hedelius,
Anita Whitmarsh
§80. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§81. Val av justerare
Jonna Kanerva valdes.
§82. Godkännande av dagordningen
§83. Föregående protokoll
Genomlästes och lades till handlingarna.
Ett AU-beslut om att skaffa Swish bekräftades av styrelsen.
§84. Ordförande
Årsmötet börjar kl. 11; fika från kl. 10 (Jonna Kanerva ordnar), avtackning
mötesordföranden samt avgående ledamöter (Lill Johansson ordnar)
Årsmöteshandlingar kompletterades så att de blev nästan klara. Så fort de är kompletta
läggs de upp på hemsidan.
Remissvar ang. SKK:s organisation efter genomgång och diskussion av några punkter
uppdrogs åt Jan Olausson att skicka svaret till SKK.
En person som äger ett antal akvareller målade av von Rosen har kontaktat Jan Olausson
för att höra om SKV har intresse av dem. Då det inte är hundmotiv har vi inget primärt
intresse men om ägaren vill donera dem tar vi tacksamt emot för att använda t.ex. som
priser.
Inkomna motioner – inga motioner har inkommit.
§85. Sekreterare
Frågade om hur överlämning av material ska ske. Erik Stenkvist svarade att allt tas med
och överlämnas vid årsmötet.
Den internationella databas vi länge diskuterat närmar sig. Att köpa tjänsten med anpassad
programvara skulle kosta $ 6500. Avelskommittén har fått ett erbjudande från Maria
Dahlberg som redan har all behövlig programvara. Beslut: avelskommittén får välja
vilken väg de vill gå och vilka kostnader som uppstår för därefter kontakta styrelsen för
beslut.
Årsmöteshandlingar då det saknades tillräckligt antal förra årsmötet beslöts att trycka upp
30 exemplar i år.
§86. Kassör
Ekonomisk rapport och förslag till budget gicks igenom.
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§87. Aktivitetskommittén
Till ny sammankallande har Isabell Skarhall utsetts.
§88. Avelskommittén
Önskemål har framförts om att kommittén skickar brev till hanhundsägare med info om
deras betydelse för avelsbasen och om täckhundslistan. Beslut: avelskommittén ombeds
att ta fram information som kan mailas till uppfödarna och läggas på hemsidan.
Ett nytt DNA-test för västgötaspetsretinopati har tagits fram av AHT. När all information
är tillgänglig lämnar avelskommittén råd om hur vi bör gå vidare.…
§89. Beskrivningskommittén
Då Gunnel Alsterbrink nu lämnar kommittén uppdras åt de kvarvarande medlemmarna i
kommittén att ta fram ett namn på den de vill ha som sammankallande.
§90. Butiken
Till ny ansvarig för butiken har Marit Cronquist utsetts.
§91. Redaktionskommittén
Önskemål har framförts om att det ska förekomma fler avelstips i tidningen – vi har
ganska många nya uppfödare Bl.a. om hur man lyckas med en parning. Beslut: den som
har tips till tidningen ombeds kontakta redaktören. Detta kan även läggas som information
på hemsidan.
§92. Utlandskontakter
Ingen kontakt har anmälts utöver diskussion med Jacqui Baylis om den internationella
databasen.
§93. Utställningskommittén
Beslut: Gunnel Alsterbrink ska ansöka om Tånga Hed resp. Eslöv för 2019. Vidare
kontakter sköts av utställningskommittén.
§94. Vallningskommittén
Uppdrogs åt Gunnel Alsterbrink att påminna om redogörelse och plan att lägga in
årsmöteshandlingarna.
§95. Valphänvisning
Ingenting nytt utöver att vi nu har ett formulär vilket styrelsen var tacksam för.
§96. Webbmaster
Formulär att fylla i till såväl valphänvisningen som täckhundslistan är klara. Ett samfällt
BRAVO till de ansvariga.
Marit Cronquist behöver en inloggning för butiken. Detta uppdras till webmaster att
ordna.
§97. Årsbokskommittén
Jan Helgesson tar några kontakter för att se om det går att återuppliva årsboken.
§98. Övriga frågor
Erik Stenkvist som tidigare aktualiserat frågan om revision av stadgarna konstaterade att
det är bäst att avvakta SKK:s omorganisation.
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§99. Följande möten
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet med den nya styrelsen efter årsmötet.
§100.
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för dagen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………….
Gunnel Alsterbrink

…………………………………….
Jan Olausson

Justerat:
…………………………………….
Jonna Kanerva
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