
Protokoll fört vid SKV:s styrelsemöte i Jönköping 27 januari 2018. 

 

Närvarande: Ordinarie ledamöter: Erik Stenkvist, Lill Johansson, Anita Whitmarsh, Elina Sandqvist, Jan 

Helgesson och Marianne Larsson. 

Suppleanter: Gunilla Björkman och Jonna Kanerva. 

 

§1      Mötets öppnande.  Ordförande hälsade styrelsen välkommen till mötet. 

§2      Val av mötessekreterare: Marianne Larsson 

§3      Val av justeringsperson: Jan Helgesson 

§4      Fastställande av dagordning. 

§5      Föregående protokoll upplästes och godkändes. 

Gunnel Alsterbrink har gjort ett arbete med att lägga in avelsdata i SV Pedigree. Styrelsen har för avsikt att om 

möjligt länka uppgifterna till SKV´s hemsida. Elina kontaktar Gunnel A angående detta. 

§6   Avelskommitténs arbete gicks igenom: Kommittén ordnar ett medlemsmöte den 28 januari, med fokus på 

ögon. SKV fick avslag från Jordbruksverket på dispensansökan att para två bärare av västgötaspetsretinopati. 

En överklagan av beslutet har skickats in. Eventuellt behövs det utlåtande från en genetisk expert i frågan.   

§7      Beskrivarkommitténs arbete gicks igenom:  Beskrivningar kommer att göras på huvudutställningen och i 

Svenstavik. Nya beskrivare ska utbildas och en utbildningsinsats för dom äger rum under huvudutställningen på 

Tånga Hed. 

§8      Aktivitetskommitténs arbete gicks igenom. 

§9      Utställningskommitténs arbete gicks igenom. 

En protest till SKKs domarkommitté ska skickas angående Moa Perssons domarinsats på My Dog 1, den 4/1-18. 

§10     Vallanlagskommitténs arbete gicks igenom: Svårt att få djurägare att ställa upp och släppa till sina djur 

för vallprov. Om någon vet en djurbonde som kan tänka sig att ta emot SKV för att få valltesta hundar så hör av 

er till kommittén. 

§11     AU, inget möte har ägt rum. 

§12     Klubbens ekonomi:  ekonomin är fortfarande mycket god! Mötet diskuterar budgeten inför 2018. 

Preliminärt kommer förslag om en underbalanserad budget för 2018 läggas fram. 

§13     Hemsida, Tidning, Årsbok: Ett mycket bra arbete görs med hemsidan och tidningen. Bilder och rapporter 

från olika aktiviteter mottages tacksamt. Arbetet med Årsboken (2012-2016) fortskrider och Jan H kontaktar de 

berörda och tryckeriet. 

§14     Kommande möte: Årsmöte 24 mars kl 11.00. Fika finns från kl 10.00. Konstituerande styrelsemöte hålls 

direkt efter stämman med den nyvalda styrelsen. 

§15    Övriga frågor 



Inventarieförteckning, Jonna K har upprättat en inventarieförteckning och håller den fortlöpande uppdaterad. 

Statuter för årsmötets vandringspriser har reviderats. 

Statuter för vandringspriser på huvudutställningen ses över. Framställan görs till årsstämman för att om möjligt 

underlätta hanteringen. Jan Helgesson skriver utkast.   

Ingen motion hade inkommit till detta styrelsemöte. Om det kommer motion hanteras den genom mailväxling/ 

telefonkontakt. 

 

§16          Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

…………………………………………………………  …………………………………………………….. 

Marianne Larsson   Erik Stenkvist 

 

Justerare 

………………………………………………………………………… 

Jan Helgesson 

                                  

 

      

 

 

 


