
Protokoll fört vid SKV styrelsemöte 18-06-02 
 

Närvarande: Ordinarie ledamöter: Erik Stenkvist, Jan Helgesson, Elina Sandqvist (via datalänk) 

Marianne Larsson. Suppleanter: Louise Wind och Mats Berglind. Anmäld frånvaro: Lill Johansson, 

Gunilla Björkman, Susanne Hedelius, Jonna Kanerva och Anita Whithmarsh. 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Val av justeringsperson 

Jan Helgesson valdes 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Jan Helgesson har en övrig fråga 

 

§4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

§5 Avelskommitténs arbete, 

Avelskommittén har haft ett bra möte med Jordbruksverket. Dom anser att det är av stor vikt att vår 

ras bevaras och att dispens för parning av AG/AG respektive GG/AA ges så att anlaget för 

retinopati saneras. 

Frågan ställdes även om västgötaspetsen är en sk Lantras? 

Det har varit ett stort gensvar på hälsoenkäten som AK skickat ut, 624 svar hade inkommit i slutet 

av april. 

Omrevidering av RAS kommer att ske med hälsoenkäten som grund. 

AK har möte den 3/6 och ska då diskutera bland annat parning av helt svanslös med stubb. 

Ett avelsmöte kommer att vara i höst, datum ej ännu fastställt. 

 

§6 Beskrivningskommitténs arbete 

Beskrivningskommittén får flytta anatomiutbildningen som skulle varit på Tånga Hed i samband 

med huvudutställningen där pga att sjukdom kom i vägen. Denna kommer att hållas senare i höst i 

stället. Det är sex stycken beskrivarelever. 

 

§7 Aktivitetskommitténs arbete 

Rasmontrar på My Dog och Hundmässan Älvsjö 

På My Dog är Isabell Skarhall, Jerry och Tina ansvariga. Kim Johansson och Lill Johansson är 

medansvariga. Lill är styrelsens representant. 

Hundmässan, Älvsjö är Ann-Katrin Stenkvist, Jenny Gustavsson och Mats Berglind ansvariga. Mats 

Berglind är styrelsens representant. Man jobbar på att få fler ansvariga. 

Aktivitetsbidrag kan sökas för aktiviteter som genomförs i samarbete med SKV. 

 

§8 Utställningskommitténs arbete 

På SKVs utställning i Svenstavik är Anita Whitmarsh utställningsansvarig. 

Vandringspriserna (de som lämnats in) finns hos styrelsen. Diplom kommer att finnas tillgängligt 

för de som vunnit och vill ha ett sådant. En bild på hunden och ev ägaren ska skickas in till pärmen 

för det aktuella vandringspriset. 

Det är en förhoppning att Huvudutställningens vandringspriser ska finnas tillgängliga på SKVs 

hemsida på samma sätt som Årsmötets vandringspriser från och med 2018, och att även de tidigare 

pristagarna ska läggas in där. På så vis kan alla ta del av vilka hundar som vunnit priset genom åren. 

Erik Stenkvist formulerar ett följebrev till pristagaren, Jan Helgesson tar fram ett diplomunderlag 

till vinnaren. 



§8 forts 

Utställningsplats för huvudutställningen blir som inbokat på Tånga Hed 2019 och 2020. 

 

§9 Vallanlagskommitténs arbete. 

Det finns inbokade vallanlagstester under sommaren 2018. 

 

§10 AU beslut samt frågor för hela styrelsen 

Inga AU beslut är tagna. 

GDPR personuppgifter i SKV. 

Kassören är registeransvarig. 

Styrelsen har tagit fram GDPR policy som omfattar tre dokument: GDPR policy, integritetspolicy 

och personregisterpolicy. Styrelsen har även bokat personuppgiftsbiträdesavtal med SKK. Ingen 

utökad ansvarsförsäkring har tagits pga GDPR. 

Styrelsen beslutade att gällande valphänvisningen så finns arbetsbeskrivningen på hemsidan och 

inga förändringar kommer att genomföras. 

Nya namn på valpförmedlare diskuterades. 

 

§11 Klubbens ekonomi 

Klubben har fortsatt mycket god ekonomi. 

 

§12 Hemsida, tidning och årsbok 

Klubbens stadgar kommer fortsättningsvis endast att publiceras på hemsidan, ej i tidningen. 

Gällande årsboken så var inget nytt att rapportera. 

 

§13 Kommande möte 

Nästa möte blir i Jönköping den 8 september 2018. 

 

§14 Övriga frågor 

Övrig fråga från Jan Helgesson ang valphänvisningen togs upp på §10. 

Styrelsen diskuterade sponsorerna vi har. En utökning av dessa vore önskvärd. 

En större och en mindre bordstelefon till styrelsemötena diskuterades att inköpas för våra långväga 

styrelsemedlemmars möjlighet att närvara via datalänk på mötena. Detta möte hade vi möjlighet att 

låna utrustning för att testa om det fungerade. Och det fungerade mycket bra så därför anser vi att 

det är något som klubben bör investera i. 

 

 

  §15 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande, både fysiskt och via datalänk, för visat intresse och önskade 

trevlig sommar. 

 

 

Vid protokollet                                                              Ordförande 

 

 

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

Marianne Larsson                                                          Erik Stenkvist 

 

Justerare 

 

………………………………………………… 

Jan Helgesson 

 


