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Dagordning SKVs årsmöte 2020-03-21 i Skövde  
 
 

§1 Mötets öppnande  
 

§2 Justering av röstlängden.  
 

§3 Val av ordförande för mötet. 
 

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  
 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
skall justera protokollet.  
 

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt §7 
mom.4. 
 

§7 Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade  
 

§8 Fastställande av dagordningen.  
 

§9 Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 
arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  
 

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust.  
 

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.  
 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om styrelsens förslag till 
verksamhetsplan. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Beslut om avgift för 
kommande verksamhetsår.  
 

§13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  
 

§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar.  
 

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.  
 

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.  
 

§17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmarna 
anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. Anmälan av sådant ärende skall vara 
skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast 31:a januari samma år. Till ärendet skall 
styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 
17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  
 

§18 Mötet avslutas. 
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Ordförandes reflektioner 
Jag kan bara konstatera samma som min företrädare, Erik Stenkvist, att leda styrelsearbetet inom 
SKV har under 2019 i de flesta avseenden varit okomplicerat. Klubben har väl fungerande 
organisation med engagerade förtroendevalda och funktionärer. SKV har en god ekonomi som 
medger att vi både gör och stödjer olika aktiviteter. Det finns många engagerade medlemmar som 
driver det viktiga avelsarbetet och som på olika sätt värnar rasens säregenskaper och sundhet. 
Arbetet i klubben har en god grundstruktur och kärnverksamheterna med avel, utställning och 
marknadsföring väcker engagemang. 
 
Antalet medlemmar nådde tyvärr inte riktigt upp till förra årets toppnotering. Här får vi ta nya tag 
och se till att vi är fler än 1000 medlemmar 2020-12-31 då det ger oss två platser och röster på 
Kennelfullmäktige. Anhöriga och barn, anmäl er som familjemedlemmar, för bara 100:- per år 
stödjer ni klubben enormt. 
 
Framtidens utmaningar är, precis som förra året, som för ideella föreningar i stort, att hitta nya 
krafter till klubbens arbete. Ingen mäktar med att göra allt men ju fler som hjälper till desto 
starkare blir vi! Jag ser med tillförsikt på att det ökande medlemsantalet på sikt också ger oss fler 
aktiva i SKV´s trevliga verksamhet. 
 
 
Styrelse och förtroendevalda 
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av: 
Mats Berglind   ordförande 
Gunilla Björkman  vice ordförande 
Lill Johansson  kassör 
Marianne Larsson  sekreterare 
Kerstin Svenstrup  ledamot 
Susanna Tvingby  ledamot 
Maria Krång   ledamot 
 
Anita Whitmarsh  suppl  
Louise Wind   suppl 
Malin Öberg   suppl 
Lasse Österlund  suppl 
 
Revisorer 
Berith Uhlén Svensson 
Charlotte Andersson 
 
Revisorssuppleanter 
Karin Jonstad 
Ulla Käck 
 
Valberedning 
Jan Helgesson 
Annika Lundblad 
Elina Sandqvist 
 
Styrelsen har under året (stämma till stämma) haft 5 protokollförda möten. Styrelsen har påbörjat 
en revidering av befattningsbeskrivningarna. 



Klubben hade 2019-12-31 994 medlemmar. Av dessa hade 62 löst utlandsmedlemsskap.  
 
Hedersmedlemmar är Eva Jakobsson, Barbro Carlsson, Ewa Elke Sundin och Örjan Skoglund. 
 
 
Aktivitetskommittén 
Christina L. Bengtsson, Jerry Bengtsson, Ninni Alverfeldt Lidén och Åsa Dahlberg. 
Kommittén fick under året nya medlemmar och har kommit igång med sitt arbete igen. 
Rasmontern på My Dog i januari (2020) hanterades och sammordnades förtjänstfullt av Jerry och 
Christina Bengtsson. Vid Stockholms Hundmässa i Älvsjö i december, hanterades montern av 
Mats Berglind och Maria Bondesson. Vad gäller MyDog och Stockholms Hundmässa hade dessa 
inte varit möjliga utan alla fantastiska medlemmar som ställt upp i monter och på rasparad med 
sina hundar, utan er hade det varit omöjligt att visa fram våra härliga västgötaspetsar.  
Utöver det har det ordnats med både vårpromemad  och adventspromenad. 
Dessutom har mängder av aktiviteter ordnats runt om i landet av engagerade medlemmar, 
spontana aktiviteter som kommit till stånd genom engagerade medlemmars försorg och styrelsen 
stöttar med ekonomiska medel när så begärts. 
 
Avelskommittén 
Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind, Gunnel Sandquist och Malin Öberg. 
Avelskommittén har haft 5 möten under 2019. Den 7 september anordnade kommittén ett 
medlemsmöte med genomgång av nya RAS. RAS-mötet samlade 27 medlemmar som 
tillsammans representerade 17 kennlar. Kommittén har löpande arbetat med avelshänvisning, 
rådgivning i praktiska avelsfrågor och uppdatering av täckhundslistan. Under 2020 har 
kommittén sysslat huvudsakligen med uppdatering av RAS efter tankar och förslag från SKK 
inför nästa RAS. 
Arbetet med upprättandet av en internationell databas har utförts av adjungerade Maria Dahlgren, 
Marit Cronquist och Elina Sandqvist. Kommittén har skickat in artiklar till varje nummer av 
Västgötaspetsen. 
 
Butiken 
Christina L Bengtsson, Jerry Bengtsson och Marit Cronquist.  
Butiken var på plats på Tånga Hed och i Tvååker. Det har även sänts varor ur butiken till 
kennelträff hos Hultahäxans kennel och till träffen i Tidan. Dessutom har det funnits ett begränsat 
utbud på både Stockholms Hundmässa och MyDog, begränsat för att man inte får sälja vad som 
helst där då det konkurrerar med utställarna. 
Försäljningen i butiken har varit god men tyvärr inte nått upp till budget, försäljningen var 29326 
kronor under året. 
 
Beskrivarkommittén 
Marit Cronquist, Barbro Carlsson och Eva Lidman 
2019 arrangerades 6 beskrivningar, varav 2 var kennelbeskrivningar. 
Totalt beskrevs 34 hanar och 34 tikar, varav 1 unghund och 4 veteraner. 
2 nya beskrivare examinerades, Elina Sandqvist och Eva Lidman och beskrivningskommittén 
utökades med Eva Lidman. 
Vi har arbetat med att skriva en tydligare beskrivning av vad exteriörbeskrivning innebär och 
tittat på hur vi ska kunna få fler intresserade av att bli exteriörbeskrivare. 
En dansk uppfödare, Susanne Rasmussen, har påbörjat sin utbildning till exteriörbeskrivare, samt 
en holländsk, Betty Petrus, har anmält intresse för att utbilda sig, vilket vi ser positivt på. 
 



I november hade samordnaren ett planeringsmöte tillsammans med Örjan Skoglund och Jenny 
Pleym från vallanlagskommittén samt ordförande, Mats Berglind och kassör, Lill Johansson, där 
vi utökade vallanlagskommittén med Eva Lidman som också examinerats som ny 
vallanlagstestare och nu kommer fungera som en länk mellan dessa två kommittéer. 
Vi gick igenom hur exteriörbeskrivningar bör arrangeras för att fungera fullt ut och hur vi kan 
jobba med att få till fler vallanlagstest och exteriörbeskrivningar samtidigt. 
En arbetsordning för exteriörbeskrivningskommittén har tagits fram som ska förenkla både för 
samordnare och beskrivare. 
 
Utställningskommittén 
Anita Whitmarsh, Susanne Hedelius, Gunilla Björkman, Maria Krång och Kerstin Svenstrup. 
Detta år gjordes några ändringar. Vi slog ihop domarkommittén med utställningskommittén. Vi 
har också nya medlemmar. UK består nu av Anita Whitmarsh (sammankallande) Susanne 
Hedelius, Kerstin Svenstrup, Gunilla Björkman, Maria Krång. Alla utom Susanne Hedelius sitter 
också i huvudstyrelsen. 
Som vanligt så hade vi vår special på Tånga Hed den 30 Maj. Domare var Per K. Andersen 
(Norge) som dömde tikar och Tomas Rohlin (Danmark) tog hand om hanarna. En utmärkt 
anmälan på över 130 hundar. 
Det var nog det värsta väderförhållandet klubben upplevt i form av nästan stormbyar och kyla. 
Det gjorde det inte lätt för alla funktionärer och allmänt de som hjälpte till och ställde ut. Tyvärr 
är det ju något vi inte kan styra men ett stort tack och eloge ska gå till de som gjorde allt för att 
tälten och annat inte skulle blåsa bort. 
Restaurangen var i år öppen och det var populärt både för oss och andra besökare. Rimliga priser 
på bra mat. 
Vår populära höstspecial som vi alltid har tillsammans med en länsklubb inom SKK och på olika 
ställen i landet var denna gång i Eslöv. Domaren där var Fredrik Klindrup från Danmark och det 
blev en mycket bra anmälan på nästan 60 hundar. 
Ansökan till utställningar för framtiden är på gång hos SKK också inbjudan har skickats ut till 
kommande domare 
 
Vallanlagskommittén 
Örjan Skoglund, Jenny Pleym och Eva Lidman. 
Vallanlagskommittén ordnade, själva och i samarbete med aktivitetskommittén sex 
vallanlagstester under 2019. Totalt har  43 hanar och 46 tikar testats vilket ger totalt 89 testade 
hundar. 
6/7 Norrbotten 3 hanar 5 tik Örjan Skoglund 
19/5 Skåne 6 hanar 5 tikar Jenny Pleym 
21/7 Västmanland 12 hanar 10 tikar Örjan Skoglund 
27/7 Halland 7 hanar 8 tikar Örjan Skoglund 
28/7 Halland 6 hanar 9 tikar Örjan Skoglund 
28/9 Västmanland 9 hanar 9 tikar Örjan Skoglund 
 
Valpförmedlingen 

Birgit Svensson och Åsa Dahlberg 
Vi har under året tagit emot många telefonsamtal och mejl från presumtiva västgötaspetsägare, 
både från Sverige och utlandet. Tycker oss se en ökning av intresset i vår ras.  
Frågorna har inte bara varit om hur och var man hittar uppfödare, utan även ett stort intresse om 
att få veta mer om rasen. Både hur den är som hund och rasens hälsa.  
Under året tog Åsa Dahlberg över efter Marit Cronquist som valpförmedlare.  



Vi har fått upp ett formulär på hemsidan för alla annonser från uppfödarna för valphänvisning. Vi 
lade till en ruta att bocka i att man är medlem och läst reglerna för valphänvisning. Detta för att 
slippa felaktigt inskickade annonser.  
När en annons tas bort från aktuella valpkullar så skickar webmastern ut ett mejl om att så har 
skett, samt en extra påminnelse till uppfödaren om valpgåvomedlemskapet. (Se vidare under 
planen för 2020)  
 
Tidningen 
Gunnel Sandqvist och Cornelia Johansson 
Under året har vi givit ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. 
Redaktör för nummer 1 var Gunnel Sandquist och för 2–4 var Cornelia Johannson,  övergången 
har fungerat mycket väl. 
Upplagan har varit 950 ex per nummer. 
Tidningen har tryckts hos TMG Sthlm. Tryckeriet ombesörjer även distribution till Postnord som 
sedan skickar ut till alla medlemmar. Samarbetet fungerar mycket bra.  
 
Webbansvarig 
Elina Sandquist 
Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med aktuella händelser. En diskussion om förbättringar 
har förts och kommer att fortsätta 2020.  
 
Årsbokskommittén 
Jan Helgesson, Ewa Elke-Sundin och Annethe Andersson. 
Vi har efter många om och men lyckats sammanställa en årsbok avseende hela sju år, dvs 2012-
2018. Det är huvudsakligen Ewa Elke-Sundin och Annethe Andersson som gjort jobbet, Jan har 
främst försökt samordna det hela. Hur som helst så blev vi till sist färdiga, vilket känns bra. 
 
Omplaceringar 
Under året har 13 västgötaspetsar fått nya hem via SKVs omplaceringshjälp. 
Ett par av dem har kommit från dödsbon och alla har kunnat placeras utan svårigheter. 
Det har kommit in ca 25 intresseanmälningar i ”förhand” på e-post och telefon.  
En artikel till tidningen om hjälpen vi erbjuder kommer publiceras i nummer 1 2020. 
 
 
  



Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar, föreningsaktiva, uppfödare och 
västgötaspetsägare som med stort engagemang verkar för att bevara och aktivera vår friska ras. 
 
 
Styrelsen för Specialklubben för Västgötaspets 2020-03-03 
 
 
 
 
        
Mats Berglind   Gunilla Björkman 
 
 
 
 
 
        
Lill Johansson   Marianne Larsson 
 
 
 
 
 
        
Kerstin Svenstrup   Susanna Tvingby 
 
 
 
 
 
    
Maria Krång     
 
 
 
 
 
        
Anita Whitmarsh   Louise Wind 
 
 
 
 
 
        
Malin Öberg    Lasse Österlund 
 
  



Budget för 2019  Utfall  
         
Intäkter         
Medlemsavgifter     250 000  248 042 
Butiken      50 000  29 326 
Utställningar & Tävlingar    35 000  37 530 
Annonser, tidningen,fsg årsbok    5 000  8 850 
Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter   7 000  6 200 
Vallanlagsprov, anmälningsavgifter   6 000  8 300 
Läger, lokala aktiviteter    2 000  0 
Sponsorsintäkter     3 000  5 356 

         
Summa      358 000  343 604 

         
         
Kostnader        
Tidning, Årsbok     100 000  86 290 
Porto      40 000  38 239 
Medlemshantering     32 000  32 956 
Utställningar och tävlingar    65 000  59 002 
Butiken, inköp av varor    50 000  88 590 
Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi  25 000  18 501 
Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o 
logi  8 000  11 136 
Läger, hyra, instruktör, reseersättning, kost o logi  6 000  6 786 
Interna konferenser och årsmöte    60 000  6 539 
Styrelsen      35 000  32 510 
Webbsida      5 000  3 259 
Kontorsmaterial     8 000  1 169 
PR och rasmontrar     15 000  8 953 
Resekostnader avelskommittén    8 000  11 184 
Externa kurser och konferenser    35 000  20 440 
Försäkringar     1 000  570 
Bankkostnader     4 000  2 148 
Ögonlysning och forskning, DNA-tester   5 000  0 
Databas, MK-lista     10 000  0 
BPH      20 000  19 000 
Diverse övriga kostnader    20 000  752 

         
Summa      552 000  448 024 

         
         
RESULTAT     -194 000  -104 420 
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Aktivitetskommittén 
Västgötaspetsmästerskap planeras under säsongen. Främst inriktad mot medlemmar men icke 
medlemmar är också välkomna ev mot anmälningsavgift eller högre avgift. 
Vårpromenad i Falkenberg Annethe ordnar med Christisna och Jerrys hjälp. 
Någon enklare gemensam aktivitet i samband med vår höstutställning i Sandviken planeras. 
Höstpromenad  
Stockholms Hundmässa, rasmonter. 
MyDog (tidigt 2021), rasmonter 
 
Avelskommittén 
Kommittén kommer att ha 6-7 möten under året. 
Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor, uppdatering 
av täckhundslistan och information i medlemstidning, möten och hemsida samt övriga åligganden 
som ankommer på Avelskommittén. Under 2020 kommer vi skicka ut en enkät om reproduktion 
och sammanställa. Vi kommer jobba vidare med de åtgärder som är beslutade i den uppdaterade 
RAS. 
Avelskommittén kommer att delta med 4-5 personer på SKK:s årliga Avelskonferens i mars 
2020. Förhoppningsvis blir arbetet med att upprätta en internationell databas i SKV:s regi klart 
under året. För det arbetet har kommittén adjungerat Maria Dahlberg, Marit Cronquist och Elina 
Sandqvist. 
 
Beräknad budget 2020 
SKK:s avelskonferens   15 000 kr 
Reseersättning ordinarie möten    8 000 kr 
Övriga oförutsedda utgifter  10 000 kr 
Summa:    33 000 kr 
 
Butiken 
Storegård, butiken på plats. 
Tånga Hed årliga specialen, butiken på plats 
Västgötaspetsmästerskap, butiken om möjligt på plats. 
 
Beskrivarkommittén 
Vi kommer få upp den nya informationen på hemsidan och i tidningen. 
Ett nytt anmälningsformulär kommer på hemsidan, där man anmäler till exteriörbeskrivning och 
vallanlagstest på samma ställe, för att förenkla både för hundägarna och vi som hanterar 
anmälningarna. 
Tanken är att Eva Lidman ska ta hand om anmälan och protokollhantering för 
vallanlagskommittén och Marit Cronquist för beskrivningskommittén och vi kommer vara back-
up för varandra. 
Vi planerar för 2-4 beskrivningar under året, först ut är i Kosta 17/5. Den 11-12 juli är det dags 
för Boden och den 26/9 i Köping, alla dessa tre tillfällen är planerade att ske in samband med 
vallanlagstest. Utöver blir det förhoppningsvis en beskrivning i Stockholmsområdet i början av 
september. 
 
I mars kommer vi ha en välbehövlig beskrivarträff, där vi kommer bl.a. kommer få fördjupade 
kunskaper i hundens anatomi, rörelseapparat och diskutera typ och exteriöra delar som behöver 
uppmärksammas. 
 



Beräknad budget: 
15.000 kr (inkl beskrivarträff, resor, mat, logi, beskrivningsmaterial) 
 
Utställningskommittén 
Ett stort arbete som skall göras i år är att ta fram ett uppdaterat kompendium inför vårt deltagande 
på SSUK´s domarkonferens i oktober.  
 
Vi har länge letat efter ett annat alternativ till Tånga Hed i Vårgårda. Vi vill gärna pröva och se 
om det fungerar, om det blir bättre geografiskt och vi vill gärna "uppgradera" boendet något. Så, 
2021 om allt faller på plats, kommer vår huvudspecial att vara i Mariestad på Ekuddens Camping 
vid Vänerns strand. Där finns många fina stugor att hyra och bra ytor för ringarna. 
 
UK besökte platsen 6/12 och tycker det verkar vara en mycket bra plats.  
 
Som vanligt, år 2020 är utställningen på Tånga Hed där domarna är Ann Christin Johansson 
(Sverige) hanar och Nina Lönner Andersson (Sverige). 
 
Vår höstspecial är i samband med Gästriklands KK Sandviken mer känd som Högbo. Domare Per 
Lundström (Sverige). 
 
Inbjudan till domare för framtiden har skickats ut och vi väntar på deras svar samt också att SKK 
godkänner de platser vi valt. 
 
Vallanlagskommittén 
Örjan Skoglund, Jenny Pleym och Eva Lidman. 
Två dagar i södra Sverige planeras i maj. 
Två tillfällen planeras i mellansverige under året.  
Ett tillfälle i Norrbotten. 
 
Valpförmedlingen 

Vi kommer fortsätta att ta emot samtal och mail samt svara på frågor. 
Eftersom det verkar som en del uppfödare har inte känner till reglerna för valphänvisning helt 
kommer vi se över strukturen för hur informationen, vad gäller reglerna, är uppbyggd på 
hemsidan. 
Som det har varit så har vi fått lägga en hel del arbete på att ”jaga” uppfödare. Fortsättningsvis 
kommer annonser tas bort efter den tid som är satt, om uppfödaren inte kontaktar oss. 
Självklart vill vi också att uppfödarna fortsätter höra av sig för ändringar. 
Vi hoppas utskicket av påminnelsen om valpgåvomedlemskapet kommer ha verkan. Annars får vi 
se på ytterligare möjligheter att förmedla budskapet om detta. 
 
Tidningen 
Cornelia Johansson 
Under 2020 planerar vi att ge ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. 
Ca 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. 

Manusstopp för respektive nummer är 1 månad före utgivningsdagen. 
Upplagan beräknas ligga kvar på samma antal som föregående år. 

 



Webbansvarig 
Se över möjligheter till bättre responsiv design så att vår hemsida är så likartad som möjligt 
oavsett vilken plattform man använder, dator, telefon, läsplatta osv.  
 
Årsbokskommittén 
Vår uppfattning är att årsboken framöver skall ges ut vart annat år alltså nästa gång för 2019-
2020 alltså bör en årsbokskommitté utses av styrelsen efter årsmötet. Engagerade medlemmar 
sökes till detta uppdrag. 
 
Omplaceringar 
Fortsätter som innan med att hjälpa hundar till nya hem genom intresseanmälningar och i enstaka 
fall annonsering, vilket sätt som respektive ägare föredrar. 
 
 
Styrelsen föreslår att BPH sponsras med 500kr för varje testad hund. 
 
 
  



Budget för 2020 
       

Intäkter       
Medlemsavgifter     250 000 
Butiken      50 000 
Utställningar & Tävlingar    35 000 
Annonser, tidningen     8 000 
Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter   7 000 
Vallanlagsprov, anmälningsavgifter   9 000 
Sponsorsintäkter     5 000 

       
Summa      364 000 

       
       
Kostnader      
Tidning, Årsbok     75 000 
Porto      40 000 
Medlemshantering     33 000 
Utställningar och tävlingar    60 000 
Butiken, inköp av varor    50 000 
Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi  15 000 
Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o 
logi  10 000 
Lokala aktiviteter     7 000 
Interna konferenser och årsmöte    10 000 
Styrelsen      35 000 
Webbsida      3 000 
Kontorsmaterial     3 000 
PR och rasmontrar     10 000 
Resekostnader avelskommittén    15 000 
Externa kurser och konferenser    20 000 
Försäkringar     1 000 
Bankkostnader     3 000 
Databas, MK-lista     10 000 
BPH      20 000 
Diverse övriga kostnader    10 000 

       
Summa      430 000 

       
       
RESULTAT     -66 000 

 
 



Styrelsens information om framtida hantering av vandringspriser i samband med 
specialutställningen. 
 
Bakgrund 
 
Under årets specialutställning på Tånga Hed var många av de ”gamla i gamet” överens om att det 
nog var de värsta väderförhållanden utställningen hållits under. 
 
För att rädda vandringspriserna undan regn och vind flyttades dessa till en skyddad plats och 
beslut att inte dela ut dessa priser på plats togs. Allt skulle delas ut i efterhand och vi efterlyste 
detta via våra kanaler. Endast ett fåtal hörde av sig om sitt vandringspris. Enligt styrelsens 
efterforskningar delades inga vandringspriser ut 2018 heller och såvitt styrelsen känner 
efterfrågades aldrig något vandringspris då. 
 
Vid årsmötet 2018-03-24 beslöts efter en framställan att styrelsen skulle få uppdraget att utarbeta 
nya former för vandringspriserna. Diplom har tagits fram och en lista med vilka vandringspriser 
som är kompletta, pärm och föremål, överlämnades till styrelsen våren 2019. Denna lista visade 
sig inte stämma helt. Att det skiljer sig är inte konstigt men visar på svårigheterna med 
vandringspriser. 
 
Vissa priser kan ha haft statuter som säger att man efter X inteckningar behåller priset. Vissa 
ersätter med ett nytt när man vunnit det. Vissa priser skall delas ut ”för evigt”. Vissa priser 
kanske inte kommer tillbaka till nästa års utställning vilket ju kan ha många orsaker. 
 
Styrelsen vill poängtera att den absolut inte har något emot vandringspriser men informerar 
härmed: 
 

• Styrelsen har beslutat att göra en grundlig utredning av samtliga kända vandringspriser, 
alltså inte bara de som finns på listan som nämns ovan. 
 

• Styrelsen kommer via våra kanaler påminna att vandringspriser som lämnades ut efter 
Tånga 2019 lämnas in vid den årliga specialen på Tånga. 
 

• Utifrån utredningen kommer styrelsen att till årsmötet 2021 lägga fram ett förslag för hur 
vandringspriser skall hanteras. 
 

• För att kunna genomföra utredningen behöver styrelsen ha tillgång till priserna, därför 
kommer inga vandringspriser att delas ut vid specialen på Tånga 2020. 

 
 
 
 
  



 
Valberedningens förslag till SKV:s styrelse 2020 
 
Ordförande: 
Mats Berglind (omval, 1 år) 
 
Ledamöter: 
Lill Johansson (omval, 2 år) 
Marianne Larsson (1 år kvar) 
Maria Krång (1 år kvar) 
Louise Wind (nyval, 2 år) 
Anita Whitmarsh (fyllnadsval, 1 år) 
Malin Öberg (nyval, 2 år) 
 
Suppleanter:  
Lasse Österlund (omval, 1 år) 
Jenny Gustafsson (nyval, 1 år) 
Cindy Olsen (nyval, 1 år) 
Gunilla Björkman (nyval, 1 år) 
 
Revisorer: 
Charlotte Andersson (omval, 1 år) 
Jan Olausson (nyval, 1 år) 
 
Revisorssuppleanter: 
Karin Jonstad (omval, 1 år) 
Ulla Käck (omval, 1 år) 
 

 
 
 

2020-02-09 
Valberedningen 

Jan Helgesson, Annika Lundblad, Elina Sandqvist 
 
 


