Styrelsemöte SKV den 18 nov. 2017 hos Lill Johansson
Närvarande: Erik Stenkvist, Lill Johansson, Jan Helgesson, Anita Whitmarsh, Jonna Kanerva
och Gunilla Björkman.
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Ordf. öppnade mötet. Gunilla utsågs till mötets sekreterare och Anita till
justeringsperson.
Dagordningen gicks igenom, justerades och fastställdes.
Protokoll från föregående styrelsemöte gicks igenom och godkändes.
Avelskommiténs arbete gicks igenom. Förslag från Marit Cronqvist angående
täckhundslistan beslutade mötet att lämna till avelskommitén. Gunnel Alsterbrinks
avelslista SV-pedigree ska värderas av avelskommitén, men styrelsen är positiv till att
sidan länkas till SKV:s hemsida.
Beskrivningskommiténs arbete gicks igenom. Förslaget från Marit Cronqvist om att
anordna en beskrivarutbildning ställer sig styrelsen positiv till med följande villkor:
Minst 5 deltagare på utbildningen våren 2018 och ingen kurs 2019. Den som utbildar
de nya beskrivarna ska inte examinera dem, utan examinator utses av styrelsen. SKV:s
domarkompendium ska användas i utbildningen och inte Göran Bodegårds
kompendium.
Aktivitetskommiténs arbete med utställningsmonter på de kommande utställningarna i
Stockholm och Göteborg är OK.
Utställningskommiténs arbete. Anita poängterade att det är viktigt att planera
utställningar i god tid. Prata med SKK minst två år i förväg. En CUA-utbildning
(Certifierad utställningsansvarig) anordnas i Eskilstuna i februari. Inbjudan ska läggas
ut på hemsidan.
Vallanlagskommiténs arbete. Lill ska ta reda på försäkringsvillkor vid skada på
nötkreatur eller annan egendom vid vallanlagstester. Styrelsen beslutade att betala
ersättning om 950 kr till de djurägare som ställer upp med nötkreatur. Om djurägaren
ordnar med mat till beskrivaren, betalar föreningen för detta mot kvitto.
Vallanlagstestaren har rätt till reseersättning och ersättning för mat mot kvitto.
Inget AU-beslut diskuterades.
SKV har i nuläget 950 medlemmar. Kassören redogjorde för klubbens ekonomi, som
är mycket god. Mötet beslutade därför att sänka anmälningsavgiften på nästa års
utställningar enligt följande: Tånga Hed – valpklass från 150 kr till 100 kr.
Svenstavik - valpklass från 150 kr till 50 kr, veteranklass från 90 kr till 0 kr, övriga
klasser från 250 kr till 150 kr. Till nästa styrelsemöte ska ledamöterna komma med
förslag på hur föreningens goda ekonomi kan hanteras.
Hemsida, tidning och årsbok. Jan ska kontakta Annethe Andersson, som fått styrelsens
uppdrag att arbeta med årsboken. Mötet diskuterade tidningen och kom fram till att
den är viktig och välgjord.
Nästa styrelsemöte sattes till den 3 februari 2018 kl. 11.00 i Jönköping. Anita fixar
fika. Årsmöte kommer att äga rum i Jönköping den 24 mars 2018 kl. 11.00, med fika
från kl. 10.00. Erik kontaktar valberedning om att utse ordförande för årsmötet.
Styrelsen föreslår förra årets ordförande, som skötte detta uppdrag bra.
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Övriga frågor: Föreningen har fått ett erbjudande om att få en tavla föreställande en
västgötaspets. Mötet beslutade tacka nej till detta erbjudande p.g.a. att det saknas
klubblokal.
Föreningens olika vandringspriser diskuterades och följande beslut togs:
Huvudutställningens vandringspriser ersätts med diplom och de fysiska priserna
förvaras hos en av styrelsen utsedd person. De reviderade statut som presenterats för
årsmötets vandringspriser godkändes. När det gäller hanteringen av dessa priser, så
arbetar styrelsen med ett förslag som kommer att framställas på årsmötet.
Styrelsen beslutade att ge Gunnel Sandqvist uppdraget att ta fram alla diplom.
Ordföranden avlutade mötet.
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