
Protokoll fört vid SKVs styrelsemöte 18-12-01, Jönköping 

Närvarande: Erik Stenkvist, Jan Helgesson, Lill Johansson,  Gunilla Björkman, Elina Sandqvist 

(via datalänk) och Marianne Larsson. Suppleanter: Anita Whitmarsh, Mats Berglind och 

Louise Wind. Frånvarande: Susanne Hedelius, Jonna Kanerva. 

§ 1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justeringsperson. 

     Mats Berglind 

§ 3 Fastställande av dagordning. 

§ 4 Genomgång och godkännande av föregående protokoll. 

§ 5 Avelskommittén – Medlemsmötet den 3/11 blev inställt, Pga för få anmälningar. 

Förslag till kommande möten, att även bjuda in externa talare som föredragshållare. 

Medlemmarna får gärna lämna in frågor till medlemsmötena. 

Gunnel Sandqvist och Jenny Pleym har varit i kontakt med Jordbruksverket, som är 

införstådda med vår dispensansökan.  

SKK däremot anser inte att det föreligger några problem i vår ras (jämfört med många 

andra). 

En skrivelse har inkommit till styrelsen, från Gunnel Alsterbrink, som har diskuterats. 

RAS enkäten är klar, kommer att presenteras i Nr 4 av vår klubbtidning.  

RAS kommer att uppdateras. 

Avelskommittén ska ta upp frågan angående att para två hundar med total avsaknad av 

svans (AS+AS) med varandra, detta pga ökad risk att valparna får ryggmärgsbråck. Något 

förbud är inte aktuellt i nuläget, men en rekommendation att inte göra det. I Finland är det 

förbjudet med sådan parning. Styrelsen ger sitt bifall i frågan. 

Styrelsen ger i uppdrag till Avelskommittén att driva ett förbud att para AS+AS till SKK. 

§ 6 Beskrivningskommittén – Examination av nya beskrivare, som är klara för det, kommer 

att äga rum på Tånga Hed i samband med huvudutställningen där den 30 maj. 

§ 7 Aktivitetskommittén – Planering och arbete inför Stockholm hundmässa 8-9 december är 

i dagsläget under kontroll. 

Arbetet inför My Dog i Göteborg 3-6 januari är i full gång och endast några få saker återstår 

att slutföra innan det är dags. 

§ 8 Utställningskommittén – Domare på stora rasspecialen på Tånga Hed 30 maj är: hanarna 

döms av Tomas Rohlin från Danmark, tikarna av Per K Andersen från Norge. 

Den andra rasspecialen äger rum i Eslöv den 22 september och där dömer Fredri  Klindrup 

från Danmark. 



 

Styrelsemöte 2018-12-01 forts.  

§ 8 Planer finns att byta plats på den stora rasspecialen 2020, till en annan ort. Styrelsen 

ställer sig positiva till detta.  

En rasspecial kommer att bli i Högbo, Sandviken 2020. 

Raskompendiet kommer att gås igenom av en rasspecialist och SKK angående blåa och 

leverfärgade hundar. 

SKV blir inbjudna till domarkonferenser och känner att det kan vara på sin plats att klubben, 

tillsammans med några andra rasklubbar, bjuder in till en domarkonferens 2021. 

§ 9 Vallanlagskommittén – Inga vallanlagstester under vinterhalvåret. 

§ 10 Klubbens ekonomi är god. Vi blev 1001 medlemmar 1 december 2018! 

§ 11 Tidningen – en extern redaktör är tillfrågad för grafisk design och samanställning av text 

och bild till vår klubbtidning när vår egen redaktör drar sig tillbaka efter ett otroligt bra 

arbete med vår tidning. Det behövs någon/några som sammanställer materialet till 

redaktören. En annons kommer i klubbtidningen nr 1 2019 för att söka intressenter till en 

redaktionskommitté. 

Årsbok – en sammanställning av årsboken 2012-2017 pågår. Vi hoppas att den snart ska 

kunna tryckas. 

§ 12 Nästa styrelsemöte klockan 10:00 den 2 mars 2019 i Jönköping. 

§ 13 Övriga frågor – Mats Berglind påtalade att styrelsemötes protokollen bör ej ligga publikt 

på hemsidan. De är endast till för medlemmarna.  Elina Sandqvist kollar upp om vi kan lägga 

protokollen med inloggning på SKVs hemsidan. Och att medlemmarna har tillgång till 

inloggningskod (som publiceras i klubbtidningen), men inte ”utomstående” som är inne och 

läser på vår hemsida.  

§ 14 Mötet avslutas och ordförande tackar för deltagandet. 

 

Vid protokollet                                                                 Ordförande 

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

Marianne Larsson                                                              Erik Stenkvist 

 

Justerare 

…………………………………………………………… 

Mats Berglind  



                                              

 

 

 

 


