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DAGORDNING   

vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets   

25 mars 2017 i Jönköping   
 

§1. Mötets öppnande 

§2. Justering av röstlängden. 

§3. Val av ordförande för årsmötet. 

§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. 

§13. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

2. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 

enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

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

stadgar. 

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

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

§18. 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 5 veckor före årsmötet. Till ärendet skall styrelsen för 

behandling av årsmöte 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. 

§19. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben för Västgötaspets 2016-03-19 – 2017-03-25 
 

Styrelsen     Mandattid 

Jan Olausson Ordförande  1 år 

Johanna Öhlund Vice ordförande 2 år 

Gunnel Alsterbrink Sekreterare 2 år 

Lill Johansson Kassör   2 år  1 år kvar 

Anita Whitmarsh  Ledamot 2 år  1 år kvar 

Jonna Kanerva Ledamot  2 år 

Erik Stenkvist Ledamot  2 år 
 

Susanne Hedelius Suppleant  1 år  

Marianne Larsson Suppleant 1 år 

Ellinor Björkman Suppleant 1 år 

Jan Helgesson  Suppleant 1 år 
 

Revisorer 

Berith Uhlén Svensson   1 år 

Hans G Bengtsson    1 år 
 

Revisorssuppleanter 

Karin Jonstad   1 år 

Ulla Käck    1 år 
 

Valberedning 

Jenny Gustafsson Sammank. 1 år 

Ingegerd Metz     2 år 

Vakant       1 år  
 

Förra årsmötet hölls i Götene, omedelbart följt av ett konstituerande möte. 

Därutöver har styrelsen haft 4 protokollförda möten. Protokollen återfinns på klubbens 

hemsida: http://vastgotaspets.se/skv/organisation/styrelseprotokoll/ 

Den 31 december 2016 hade Specialklubben för Västgötaspets 901 medlemmar. Av 

dessa är 62 utländska medlemmar, 49 familjemedlemmar och 5 ungdomsmedlemmar. 

Hedersmedlemmar är Eva Jakobsson, Barbro Carlsson, Ewa Elke-Sundin och Örjan 

Skoglund.  
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Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Gun Johansson, Jonna Kanerva, Isabell Skarhall, Johanna Öhlund 

Jonna Kanerva 

Följande aktiviteter har under 2016 arrangerats inom kommittén ansvarsområde. 

 Rasmonter på MyDog i Göteborg den 7-10 januari.  

 Officiellt lydnadsprov kl 1–elit på Tånga Hed. 

 Officiell rallylydnad nybörjarnivå på Tånga Hed. 

 Ett planerat sommarläger med agility och lydnad fick ställas in p.g.a.för få anmälda. 

 Rasmonter i Stockholm den 7 – 8. december. 
 

 

Avelskommittén 
Medlemmar: Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind, Isabell Skarhall 

Avelskommittén har haft 6 möten under 2016. Kommittén har löpande arbetat med 

avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och uppdatering av täckhundslistan. Den 

16-17/4 anordnade Avelskommittén BPH för västgötaspetsar med 14 deltagare. Den 30/10 

anordnades en medlems- och avelskonferens om genetisk variation, västgötaspetsretinopati 

och DNA-tester. 27 medlemmar var anmälda. Den 19-20/11 deltog tre personer på SKK:s 

Avelskonferens i Upplands-Väsby på temat ”Hjälp, vår ras har drabbats av…..! Vad ska vi 

göra?”. Kommittén har skickat in artiklar till varje nummer av Västgötaspetsen. 
 

Beskrivningskommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Marit Cronquist, Barbro Carlsson 

Vi har haft en fortsatt positiv utveckling inom beskrivningarna. Under året har ett stort antal 

hundar beskrivits på olika platser i Sverige.  
 

 

Butiken 
Medlemmar: Maarit Sallanto 

Försäljningen har varit god. 
 

 

Domarkommittén & Utlandskontakter 
Medlemmar: Anita Whitmarsh 

Domarkommittén kan meddela att vi har inga bekymmer att skaffa domare bara man är ute i 

god tid. 

Det är också ett stort intresse från domare att utbilda sig på rasen 
 

 

Tidningskommittén 
Medlemmar: Gunnel Sandqvist, Erik Stenkvist 

Under året har vi givit ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. 

Upplagan har varit 900 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. 
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Utställningskommittén 
Medlemmar: Susanne Hedelius, Gunnel Alsterbrink, Ann-Katrin Stenkvist, Ann-Christine Svanström 

Specialklubben för Västgötaspets har under året haft 2 officiella utställningar. 

 Huvudutställningen, tillika jubileumsutställning, på Tånga Hed, Vårgårda 5 maj med 149 

vuxna västgötar samt 11 anmälda valpar. Dömde gjorde Anita Whitmarsh och Renée 

Sporre-Willes. 

 Specialutställning i Böda 3 september. 32 västgötar deltog. Dessutom ett antal valpar. 

Domare var Mats Jonsson. 

Allt har fungerat bra och kommittén tackar alla som på ett eller annat sätt gjort så att 

utställningarna har kunnat genomföras. 

 

Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

 
 

 

Valpförmedlingen 
Medlemmar: Vera Andersson, Marit Cronquist 

Under året har det ringt en hel del trevliga människor, som har varit intresserade av både valpar 

och vuxna hundar och undrat var/vad det finns för uppfödare. Vår uppfattning är att intresset 

för rasen har ökat under året och att förfrågningar på vuxna hundar/omplaceringar har ökat. Det 

har ringt flera som inte haft västgötaspets innan, än vad det gjort tidigare år. Flera av dem har 

varit och besökt vår rasmonter på Stockholms- och Göteborgsutställningarna. 

En del har först ringt till SKK och sedan vidare till SKV:s valpförmedling. Det har också 

kommit in förfrågningar via e-post, både från Sverige och andra länder. 

/ Vera 
 

Under året har jag hjälpt till att placera om ett antal hundar, varav bara en har behövt 

annonseras på hemsidan då det var en valp. 

Övriga har jag kunnat matcha mot inskickade intresseanmälningar från olika personer. 

Vi har fått mycket fin feedback både från ägaren som behöver placera om sin hund och den 

nya ägare, när det gäller det här sättet att jobba. 

Gällande hemsidan har jag skapat formulär för parningsannonser, valpannonser och även till 

täckhundslistan. Vi har också fått upp att man kan annonsera efter fodervärd för den 

uppfödare som vill det. Formulär kommer snart. 
/Marit 
 
 

Webbansvarig 
Medlemmar: Elina Sandquist, Isabell Skarhall, Gunnel Alsterbrink, Erik Stenkvist 

Vi har efter bästa förmåga försökt se till att den information medlemmarna behöver finns 

tillgänglig på klubbens hemsida.  
 

Årsbokskommittén 
Medlemmar: vakant/Erik Stenkvist 

Ingen aktivitet. 
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Slutligen vill styrelsen tacka alla, ingen nämnd och ingen glömd, som lagt tid och energi på 

SKV och för rasen även om de inte syns i verksamhetsberättelsen. 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Jan Olausson        Johanna Öhlund 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Gunnel Alsterbrink      Lill Johansson 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Anita Whitmarsh       Jonna Kanerva 

 

 

 

…………………………………….…. 

Erik Stenkvist 

 

 

…………………………….………….  …………………………………….…. 

Susanne Hedelius       Marianne Larsson 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Ellinor Björkman        Jan Helgesson 
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VERKSAMHETSPLAN 2017 

 
Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Isabell Skarhall, Johanna Öhlund, Christina Bengtsson 

Under 2017 planeras följande aktiviteter: 

 MyDog i Göteborg 6-8 januari. 

 Tre prova-på-aktiviteter (en dag med agility, en dag med viltspår och en dag med 

rallylydnad). 

 Rasmonter under Stockholms hundmässa 16-17 december 

Vi hoppas även att fler får upp intresset för att skapa lokala grupper och därigenom verka för 

fler aktiviteter inom SKV. 

 

Beräknad budget: 

Väntar på svar från BHK för att få veta vad det kostar att hyra planen med hinder för att få 

prova på agility. Återkommer när vi har prisuppgift. 

I övrigt beror det på om någon lokal grupp vill hyra lokal/träningsplats eller ha en föreläsare. 

 

 
Avelskommittén 
Medlemmar: Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind, Isabell Skarhall 

Kommittén kommer att ha 5-7 möten under året. 

Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och 

uppdatering av täckhundslistan samt övriga åligganden som ankommer på Avelskommittén. 

Under 2017 kommer vi arbeta med övergripande frågor som uppdatering av RAS, genetisk 

variation i rasen och ögonsjukdomen västgötaspetsretionpati. Kommittén kommer eventuellt 

anordna ett medlemsmöte. Vi kommer också jobba med kontakter med utländska 

västgötaspetsklubber och upprättandet av en internationell databas i SKV:s regi. 

  

  

Beräknad budget 2017 

Egen medlemskonferens                          5 000 kr 

SKK:s avelskonferens                              5 000 kr 

Reseersättning ordinarie möten                5 000 kr 

Summa:                                                   15 000 kr 

  

  

Beskrivningskommittén 
Medlemmar: Barbro Carlsson, Marit Cronquist 

Vi avser fortsätta ta alla tänkbara tillfällen att beskriva hundar samt att även direkt i 

kommitténs regi skapa beskrivningstillfällen. De inplanerade beskrivningarna under 2016 är: 

Storegård vår och höst, Gränna i samband med utställningen, Orust 19 augusti, Stockholm 

(Gärdet) ovisst när, samt några kennelbeskrivningar. Vi vill också samverka med 

avelskommittén. 

Det finns ett fortsatt behov av utbildade beskrivare. Speciellt gäller detta Norrland och 

Mälardalen. Vi är tacksamma för tips om lämpliga personer som kan tänka sig att arbeta som 

beskrivare. 

Budget: avgifterna beräknas täcka kostnaderna för reseersättningar. Skulle vi få in lämpliga 

kandidater för utbildning av nya beskrivare återkommer vi med en kostnadsberäkning för 

detta. 
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Butiken 
Medlemmar: Marit Cronquist,  

Jag har sett mig om efter nya tänkbara produkter till SKVs butik och planen är att ha ett 

mindre lager av attraktiva varor och några som kommer finnas som beställningsvara vissa 

datum under året. 

Till de nya lagervarorna hör mössor med tryck, kepsar med tryck eller broderi, reflexer till 

hösten och då även mössor med reflextryck. 

Till beställningsvarorna hör jackor med tryck, fleecejackor med broderi, bagar mm. 

Prisförslag är på väg in under senvintern och kommer presenteras för styrelsen. 

 

Gällande försäljning på huvudutställningen i Gränna har jag annonserat efter hjälp under 

dagen. Tills dess hoppas jag vi fått hem kepsar och lite annat kul. 

/Marit Cronquist 

  

  

Tidningen 
Medlemmar: Gunnel Sandquist, Erik Stenkvist 

Under 2017 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. 

Då medlemsantalet ökat under 2016 är beräknad upplaga per nummer är 950 ex.  

 
Utställningskommittén 
Medlemmar: Susanne Hedelius, Anita Whitmarsh, Ann-Katrin Stenkvist, Ann-Christine Svanström 

Utställnings kommittén har för år 2017 planerat huvudspecialen som vanligt på Kristi 

Himmelfärdsdag som är på torsdagen den 25 maj. Detta år blir det vid Gränna camping 

eftersom vår vanliga i Tånga Hed var dubbelbokad. 

Domare där är två svenska allrounddomare Karl-Erik Johansson (tikar) Nina Karlsdotter 

(hanar). 

Vi har vår höst special bokad i Gimo i samband med Uppsala läns KK och där finns då chansen 

för två officiella tävlingar. Vår domare blir från grannlandet Finland Jussi Liimtainer. 

Utst. Kommittén arbetar nu ihop med domarkommittén, alltså det finns nu ingen separat domar 

kommitté. Vi jobbar för att få tag på olika och gärna nya domare. Vi har ett fåtal på gång och 

inväntar deras svar. 

 
Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

 

 
Valpförmedlingen 
Medlemmar: Vera Andersson, Marit Cronquist 

Jag arbetar fortlöpande med att hålla webmastern informerad om planerade parningar, parade 

tikar samt valpkullar så att uppgifterna på klubbens hemsida är aktuella. Dessutom tar både jag 

och Marit emot samtal och e-post från valpspekulanter och de som bara vill veta mer om rasen. 

/ Vera 

Att fortsätta på samma sätt och hjälpa hundar till nya passande ägare. 
/Marit 
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Webbansvarig 
Medlemmar: Elina Sandquist, Isabell Skarhall, Erik Stenkvist 

Arbetet med att underhålla och utveckla SKV:s webbsajt fortsätter. 

Inga utgifter förväntas för 2017 bortsett från den vanliga månatliga avgiften till webhotellet 

one.com. 
Årsbokskommittén 
Medlemmar: Erik Stenkvist 

Vi hoppas kunna hitta någon som är villig att sammanställa en årsbok för de år som saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

INKOMNA MOTIONER MED STYRELSENS YTTRANDE 

 

Inga motioner har lämnats in. 

 
 
 
 
 

  

http://one.com/
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Intäkter
Medlemsavgifter 230 000

Butiken 40 000

Utställningar & Tävlingar 35 000

Annonser, tidningen 3 000

Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter 7 000

Vallanlagsprov, anmälningsavgifter 6 000

Läger 6 000

Summa 327 000

Kostnader
Tidningen 65 000

Porto 30 000

Medlemshantering 28 000

Utställningar och tävlingar 35 000

Butiken, inköp av varor 35 000

Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi 9 000

Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o logi 4 000

Läger, hyra, instruktör, reseersättning, kost o logi 6 000

Interna konferenser och årsmöte 20 000

Styrelsen 25 000

Webbsida 1 000

Kontorsmaterial 8 000

PR och rasmontrar 15 000

Övriga resekostnader 15 000

Externa kurser och konferenser 10 000

Försäkringar 1 000

Bankkostnader 2 000

Ögonlysning och forskning, DNA-tester 12 000

Databas, MK-lista 100 000

BPH 20 000

Diverse övriga kostnader 5 000

Summa 446 000

RESULTAT -119 000

Budget för 2017
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Specialklubben för västgötaspets 

 

Valberedningens förslag inför årsmötet 2017 
 

 

 

 

Ordförande   Erik Stenqvist   1 år nyval 

Ordinarie ledamöter Marianne Larsson   2 år nyval 

     Elina Sandqvist   2 år nyval 

     Susanne Hedelius   2 år nyval 

     Lill Johansson    1 år kvar 

     Anita Whitmarsh   1 år kvar 

     Jan Helgesson   2 år nyval 

 

 

Suppleanter   Jonna Kanerva   1 år nyval 

     Isabell Skarhall   1 år nyval 

     Gunn Jacobsson   1 år nyval 

     Gunilla Björkman   1 år nyval 

 

 

 

Revisorer   Berith Uhlén Svensson  1 år omval 

     Hans G.Bengtsson   1 år omval 

 

Revisorssuppleanter Ulla Käck    1 år omval  

     Ewa Elke Sundin   1 år nyval 

 

 

 

 

Valberedningen den 13 januari 2017 

 

 

 

……………………………………..................... 

Louise Wind 

 

 

 

………………………………………………….. 

Irene Bergman 

 

 

 

………………………………………………….. 

Gunvor Hjelmqvist 
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framför sitt tack till våra sponsorer. 

 

 
 
 


