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DAGORDNING   

vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets   

21 mars 2015 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 2014-03-16 – 2015-03-20 

 

Styrelsen     Mandattid 

Jan Olausson Ordförande  1 år 

Jonna Kanerva 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 

Anders Johannesson Ledamot 2 år  1 år kvar 

Gun Johansson Ledamot  2 år 
 

Pernilla Lindgren Suppleant  1 år  

Susanne Hedelius Suppleant 1 år 

Erik Stenkvist  Suppleant 1 år 

Vakant    Suppleant 1 år 
 

Revisorer 

Berith Uhlén Svensson   1 år 

Hans G Bengtsson    1 år 
 

Revisorssuppleanter 

Karin Jonstad   1 år 

Ulla Käck    1 år 
 

Valberedning 

Jan Helgesson Sammank. 1 år 

Anna Jarander    1 år 

Louise Wind     2 år  1 år kvar 
 

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

Därutöver har styrelsen haft 4 protokollförda möten. 

Den 31 december 2014 hade Specialklubben för Västgötaspets 832 medlemmar. Av 

dessa är 50 utländska medlemmar, 46 familjemedlemmar och 6 ungdomsmedlemmar. 

Hedersmedlemmar är Ulla Nilsson, Eva Jakobsson, Barbro Carlsson, Ewa Elke-Sundin 

och Örjan Skoglund.  
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Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Gun Johansson, Jonna Kanerva 

Följande aktiviteter har under 2014 arrangerats inom kommittén ansvarsområde. 

 Rasmonter 4-6 januari på My Dog i Göteborg. 

 Officiellt lydnadsprov 30 maj klass 1 - elit på Tånga Hed. 

 Prova-på rallylydnad 30 maj på Tånga Hed. 

 Sommarläger 26-28 juli i Gamleby med lydnad, rallylydnad, spår och viltspår. 

 Medlemsmöte 18 oktober i Linköping tillsammans med Avelskommittén. 

 Försök att anordna MH den 22 november i Skövde. Inställt pga klent intresse. 

 Rasmonter 13-14 december i Stockholm. Rasparaden fick andra pris. 
 

 

Avelskommittén 
Medlemmar: Bertil Bersbo, Kim Johansson, Jenny Pleym 

Avelskommittén har haft 4 möten under 2014. Den 18 oktober anordnades en avelskonferens 

med drygt 40 deltagare. Ämnena för konferensen var Cushings syndrom, Genetisk mångfald 

hos västgötaspetsen, Västgötaspetsens släktskap med andra nordiska spetsar samt diskussion 

om hur man kan öka rasens popularitet. 

Kommittén har löpande arbetat med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och 

uppdatering av täckhundslistan. AK har yttrat sig i ärenden som remitterats från Styrelsen och 

som kommit till Avelskommittén direkt, t.ex. om färg, svans-svansparning och 

blandrasuppfödning, samt i ärenden om dispensansökningar för parning av tikar äldre än 7 år. 

Kommittén har skickat in artiklar till varje nummer av Västgötaspetsen. 
 

 

Beskrivarkommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Marit Cronquist, Barbro Carlsson 

Vi har haft en positiv utveckling inom beskrivningarna.  

2010 beskrevs 21 hundar och 2011 42 st. 2012 beskrevs bara 14 hundar då beskrivarna var 

engagerade med att utbilda nya beskrivare, men 2013 var vi uppe i 60 st. med extra draghjälp 

av ett event i Tvååker. Under 2014 har 48 hundar beskrivits. 

En förändring i kravet för att få anordna beskrivningar har införts under året – det är nu tillåtet 

att ordna beskrivningar i samband med kennelträffar. Mer om detta finns på hemsidan. 

En planerad beskrivarkonferens fick ställas in pga. vinterväglag resp. sjukdom. Vi hoppas i 

stället kunna genomföra konferensen under 2015.  
 

 

Butiken 
Medlemmar: Maarit Sallanto 

Försäljningen har varit god. 
 

 

Domarkommittén & Utlandskontakter 
Medlemmar: Anita Whitmarsh, Anders Johannesson 

Ett flertal ansökningar för utbildning på västgötaspets har medgivits.  

Inbjudan av domare har bemötts positivt av de tillfrågade. Det är inte alltid lätt att få de 

domare man vill ha eftersom många är kontrakterade ett flertal år framöver. 

Vi känner att rasen är relativt utspridd i Europa och då är det trevligt att bjuda in domare, (ras-

specialister) från andra länder.  

Intresset från andra länders klubbar är en stor besvikelse. Intresset är helt noll för samarbete. 
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Tidningskommittén 
Medlemmar: Britta Hammarström, Solweig Gustafsson Elfwing/Erik Stenkvist 

Tidningen Västgötaspetsen har utkommit med 4 nummer under 2014. 

Redaktionen ber att få tacka för insända bidrag. Vi har inte tagit in resultat från alla 

utställningar i sin helhet – dock redovisat samtliga resultat från SKV:s specialutställningar, i 

övrigt ”axplock” och i mån av utrymme. 

Vår sista verksamhetsberättelse – men vi hoppas och önskar att nya krafter tar vid och att 

tidningen Västgötaspetsen får fortsätta! 
 

 

Utställningskommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Susanne Hedelius 

Specialklubben för Västgötaspets har under året haft 3 officiella utställningar. 

 Elddopet för mig som ny ansvarig var Specialutställningen i Strängnäs 9 mars. Där deltog 

19 västgötar plus 8 valpar. Domare var Jan Törnblom. 

 Huvudutställningen på Tånga Hed, Vårgårda 9 maj med 75 västgötar anmälda samt 20 

valpar. Dömde gjorde Johan Andersson och Johnny Andersson. 

 Specialutställning i Ängelholm 13 september. 37 västgötar anmälda plus 6 valpar. Domare 

var Eva Liljekvist Borg. 

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

utställningarna har kunnat genomföras. 

Speciellt tack till BUS som hjälpt mig begripa hur jag ska använda programmet för 

anmälningar och katalog. 

 

Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

Vallningskommittén anordnade 4 st. vallanlagstester 2014: Tingsryd 18/5, Tånga Hed 30/5, 

Hammerdal 10/8 och Gölja 11/10. Vallanlagstestet i Hammerdal, Jämtland, blev inställt på 

grund av för få anmälningar. Det deltog totalt 51 västgötaspetsar och 8 hundar av annan ras på 

testerna. 
 

 

Valpförmedlingen 
Medlemmar: Vera Andersson 

Malin Agrell har avgått som ansvarig valpförmedlare och ersatts med Vera Andersson, som 

tidigare också ingick i valpförmedlingen. 

Under året har det då och då ringt trevliga människor, som inte bara har varit intresserade av 

valp, utan också haft frågor om hur rasen västgötaspets är. De flesta har först ringt till SKK 

och sedan vidare till SKV:s valpförmedling. Det har också kommit in en del förfrågningar via 

mail, både från Sverige och andra länder. 

Även en del omplaceringar har det varit under året och då har jag fått god hjälp av Marit 

Cronquist, som jag är tacksam över om jag kan få det i fortsättningen också. 

 
 

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

 

 

Årsbokskommittén 
Medlemmar: vakant/Erik Stenkvist 

Ingen aktivitet. 
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VERKSAMHETSPLAN 2015 
 

Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Gun Johansson, Jonna Kanerva 

Under 2015 planeras följande aktiviteter: 

 Rasmonter på My Dog 3-6 januari i Göteborg. 

 Västgötaspetsträff 31 januari i Skåne hos Susanne Hedelius. 

 Officiellt lydnadsprov 15 maj klass 1 - elit på Tånga Hed. 

 Officiell tävling rallylydnad nybörjarklass 15 maj på Tånga Hed. 

 Västgötaspetsträff med vallanlagstest och exteriörbeskrivning 18 juli i Lycksele. 

 Prova-på/träna agility någon helg under sommaren i Skövde. 

 Västgötaspetsträff med studiebesök under hösten. Plats Mark. 

 Rasmonter 7-8 december i Stockholm. 
 

Avelskommittén 
Medlemmar: Kim Johansson, Jenny Pleym 

Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och 

uppdatering av täckhundslistan samt övriga åligganden som ankommer på Avelskommittén. 

Kommittén kommer att ha 3-5 möten under året. Beräknade reskostnader för resor till mötena 

cirka 4500 kr. 
 

 

Beskrivarkommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Barbro Carlsson, Marit Cronquist 

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

kommitténs regi skapa beskrivningstillfällen. Vi vill också försöka samverka mer med 

avelskommittén. 

Redan 2010 skrev dåvarande beskrivningsansvarig att det behövdes ett beskrivarmöte snarast. 

Behovet kvarstår då den för 2014 planerade beskrivarkonferensen fick ställas in. Vi hoppas att 

i stället kunna genomföra den under 2015. Planen är att förlägga den till Tånga Hed 16 maj. 

Den beräknade kostnaden för detta är cirka 8000 kr. Vi planerar att då i viss utsträckning 

omarbeta beskrivningsprotokollet för att knyta det närmare till rasstandarden. 

Det finns ett fortsatt behov av utbildade beskrivare och vi hoppas att under 2015 kunna 

påbörja utbildningen. Vi har i dagsläget en person i Norrland, en i Kronoberg och en i 

Danmark som önskar bli beskrivare. Om det är praktiskt möjligt önskar vi att dessa personer 

och helst någon från mellan-Sverige kan få påbörja sin utbildning under året. 

 
 

Butiken 
Medlemmar: Maarit Sallanto 

Hoppas på fortsatt god försäljning 
 

 

Domarkommittén & Utlandskontakter 
Medlemmar: Anita Whitmarsh, Anders Johannesson 

Vi hoppas att kunna utbilda nya ras-specialister om intresset finns. Annars är planerna de 

samma som alltid, att försöka hitta olika domare som inte dömt rasen för ofta, till våra 

specialer. 

Jag ska ta kontakt med de utländska klubbarna igen och kanske bilda en grupp på Fb, för bara 

rasklubbarna och deras styrelser, mer går inte att göra om intresset inte finns. 
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Tidningen 
Medlemmar: Erik Stenkvist 

Ingenting går att planera eftersom vi saknar redaktör. 
 

 

Utställningskommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Susanne Hedelius 

 Specialklubben för Västgötaspets har 3 officiella utställningar inbokade för 2015. 

 Specialutställning i Strängnäs (samarrangemang med SKK) 15 mars. Domare: Joakim 

Ohlsson. Platsansvarig: Gunnel Alsterbrink 

 Huvudutställning i Tånga Hed 14 maj. Domare: Robert Fisher (hanar) & Karen 

Gilliland (tikar). Platsansvarig: Jan Olausson. 

 Specialutställning i Tvååker 12 juli (samarr. med SKK). Domare: Anne-Chaterine 

Edoff 

Platsansvarig: Annethe Andersson. 

I vanlig utsträckning behövs det frivilliga som kan hjälpa till på dessa utställningar. Känner 

du för att göra en insats så ta kontakt med styrelsen som skickar dig vidare till rätt person. 

Man behöver inte kunna en massa om utställning för att hjälpa till, det finns något för alla. 

Hoppas vi ses vid ringside! 
 

 

Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

Vallningskommittén planerar att under 2015 anordna 3-5 vallanlagstester. Maj månad i 

Vårgårda och Tingsryd, juli i Lycksele och till hösten i Gölja. 

Beräknad budget 2015 

Intäkter 

Anmälningsavgift 50 västgötaspetsar 5 000 kr 

 

Utgifter 

Reseersättning vallanlagstest 4 000 kr 
 

 

Valpförmedlingen 
Medlemmar: Vera Andersson 

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

tikar samt valpkullar så att uppgifterna på klubbens website är aktuella. Dessutom tar jag emot 

samtal och mail från valpspekulanter och de som bara vill veta mer om rasen. 

Förhoppningsvis kommer Marit Cronquist att ingå i kommittén under 2015 då det bör vara 

minst två personer i en kommitté samt som förstärkning vid kontakter med personer som inte 

talar svenska. 
 

 

Webbansvarig 
Medlemmar: Erik Stenkvist, Elina Sandquist, Isabell Skarhall  
Arbetet med att underhålla SKV:s website fortgår och vår förhoppning är att även kunna 

utveckla sidan samt lägga upp även äldre resultat från vallanlagstest och beskrivningar. 
 

 

Årsbokskommittén 
Medlemmar: Erik Stenkvist 

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

http://www.fci-judge.org/FciJudge/admin/judge/00000000-0000-0000-02cb-449239c1447d/view
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Budgetförslag för 2015 

       Intäkter 
      Medlemsavgifter 

    

205 000 

Butiken 
     

15 000 

Utställningar & Tävlingar 
   

45 000 

Annonser, tidningen 
   

2 000 

Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter 
  

5 000 

Vallanlagsprov, anmälningsavgifter 
  

8 000 

Läger, hyra, instruktör, resersättning, kost o logi 
 

6 000 

       Summa 
     

286 000 

       

       Kostnader 
     Tidningen 
    

70 000 

Porto 
     

30 000 

Medlemshantering 
    

28 000 

Utställningar och tävlingar 
   

50 000 

Butiken, inköp av varor 
   

10 000 

Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi 
 

5 000 

Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o logi 5 000 

Läger, hyra, instruktör, reseersättning, kost o logi 
 

6 000 

Interna konferenser och årsmöte 
  

10 000 

Styrelsen 
     

20 000 

Webbsida 
    

1 000 

Kontorsmaterial 
    

3 000 

PR och rasmontrar 
    

20 000 

Övriga resekostnader 
   

5 000 

Externa kurser och konferenser 
  

10 000 

Försäkringar 
    

1 000 

Bankkostnader 
    

1 000 

Ögonlysning och forskning 
   

5 000 

Medlemsmöten 
    

30 000 

Diverse övriga kostnader 
   

5 000 

       Summa 
     

315 000 

       

       RESULTAT 
    

-29 000 
   



~ 14 ~ 

Specialklubben för västgötaspets 

 

Valberedningens förslag inför årsmötet 2015 
 

 

 

 

Ordförande   Jan Olausson    1 år omval 

Ordinarie ledamöter Gunnel Alsterbrink  2 år omval 

     Jonna Kanerva   2 år omval  

     Erik Stenqvist   2 år nyval 

     Anita Whitmarsh   1 år kvarstår 

     Lill Johansson    1 år kvarstår 

     Anders Johannesson  1 år kvarstår 

 

 

Suppleanter   Susanne Hedelius   1 år nyval 

     Erik Åhäll    1 år nyval 

     Marianne Larsson      1 år nyval 

     Lovisa Martinsson   1 år nyval 

 

 

 

Revisorer   Berith Uhlén Svensson  1 år omval 

     Hans G Bengtsson   1 år omval 

 

Revisorssuppleanter Karin Jonstad    1 år omval  

     Ulla Käck    1 år omval  

 

 

 

 

Valberedningen den 9 februari 2015 

 

 

 

 

……………………………………..................... 

Jan Helgesson  

 

 

 

………………………………………………….. 

Louise Wind  

 

 

 

………………………………………………….. 

Anna Jarander 
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INKOMNA MOTIONER MED STYRELSENS YTTRANDE 

2015-01-08  
Årsmötet  
Specialklubben för västgötaspets  
 

Motion om Genetisk variation i avel med västgötaspets  
Den genetiska variationen inom rasen västgötaspets är ganska liten. Inavelsgraden för hela rasen 
ligger på 27 %. Som jämförelse är inavelsgraden vid helsyskonparning 25 %. Det innebär att alla 
västgötaspetsar i världen är närmare besläktade med varandra än helsyskon. Detta är en ganska hög 
siffra i jämförelse med andra raser och beror på att hela rasen baseras på endast 13 olika individer (s k 
founders), när västgötaspetsen blev godkänd och aveln tog fart på 1940-talet. Siffran beror också på 
att det finns en helt komplett stambok för västgötaspets, med alla founders väl definierade, vilket är 
ovanlig för andra raser och därmed leder till ”glädjesiffror” för dem.  
Inavel i sig är inte farligt, men då inavel är sannolikheten att ett anlag ska möta sig själv (samma anlag 
alltså, inte bara ett likadant) i en ättling, är risken större även för skadliga anlag att möta sig själva. 
Många sjukdomar kommer ur så kallade recessiva anlag – sådana som det behövs två av för att bli 
sjuk. Genom inavel kan sjuka anlag väldigt snabbt få spridning i en population. Då kallas det för 
inavelsdepression och det är inavelsdepressionen som är det egentliga problemet med inavel.  
Inaveln i en sluten population kommer alltid att öka, det man kan göra är att försöka hålla ned takten 
så mycket som möjligt. Det finns tre sätt att minska inavelstakten inom en ras. Det är att alltid 
försöka avla på så obesläktade individer som möjligt, att använda så många olika individer i avel som 
möjligt och att använda så många individer av ovanlig stam som möjligt.  
Vi är några SKV-medlemmar, västgötaspetsentusiaster och -uppfödare som är oroliga över 
situationen med den snäva genetiska variationen i rasen. Vi anser att kunskap om genetisk variation 
kan vara en hjälp i framtida avel och avelsplanering, både för rasens skull, för oss själva och för alla 
andra uppfödare. Vi vill att SKV ska:  

 

 

 

oproportionerligt många avkommor  

gar av hanhundar  

enskild hanhund bör få  

 

situationen i rasen genom att regelbundet låta uppdatera 
listan över genetiskt värdefulla individer i populationen  
 
Vi bestämde oss också för att gå samman och lägga ihop kostnaden för en genetisk analys. Härmed 
delar vi med oss av ”Bevarandegenetisk analys för den svenska lantrasen Västgötaspets” och 
lista över genetiskt värdefulla individer baserat på genetisk variation till Styrelsen och till 
Avelskommittén i SKV eftersom vi tror att specialklubben kan ha stor nytta av den. Varsågod! 
Med vänlig hälsning  
Barbro Carlsson, Hurradonet kennel Ann Malmgren  
Maria Dahlberg, Meringa´s kennel Jenny Pleym, Knalletorpets kennel  
Karin Ernflo Anki Ring, Winjakil´s kennel  
Åsa Johansson, Brandklipparen´s kennel Sussi Sundblad, Chipsmakers kennel  
Karin Jonstad, Eldhästens kennel Ewa Elke Sundin, Elke´s kennel 
Bilagor:  
Bevarandegenetisk analys för den svenska lantrasen Västgötaspets  
Lista över genetiskt värdefulla individer baserat på genetisk variation (MK-lista)  
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Styrelsens yttrande över motionen: 
 

Vi har utgått ifrån att punktstyckena är det motionärerna önskar att SKV ska arbeta för. Med 

tanke på att SKV inte bara är en förening för dess medlemmar utan har ett ansvar för rasen 

som sträcker sig över hela världen är det onekligen en angelägen fråga. Hur tillvaratar vi på 

bästa sätt den genpool vi är satta att förvalta? 

 

Det är rasklubbens ansvar att tillhandahålla så mycket information som möjligt för att 

underlätta för uppfödarna att göra kloka val i sin avel. För det ändamålet har vi dels 

rasspecifika avelsstrategier (RAS) – ett dokument som ligger på SKV:s hemsida, dels ett 

avelsråd som en nybliven uppfödare kan kontakta för att få hjälp att hitta lämpliga hanar att 

para sin tik med. Till detta kommer den information om veterinära diagnoser som den som är 

intresserad kan hitta på hund- resp. avelsdata. 

 

När det gäller avel är till syvende och sist ansvaret uppfödarens. Hur gärna vi än skulle vilja 

har vi ingen möjlighet att vara annat än rådgivande. 

 

Vi tackar motionärerna för den analys ni har berett oss tillfälle att studera och överlämnar 

ärendet till vår avelskommitté. Därmed anser styrelsen att motionen är besvarad. 
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framför sitt tack till våra sponsorer. 

 

 
 

försäkringar 
 

 


