
 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 2022-06-14 
 
Närvarande: Marie Bergqvist, Amilia Wisell Helin, Anette Bernandersson, Carina Wallinder, 
Jennie Wisell 
Deltog ej: Sven Norén, Elenore Larsson 
 
§1 Mötet öppnas. 

Ordförande Marie Bergqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordningen. 

Till övriga frågor anmäldes inkommet brev från klubbens valpförmedlare samt 
problemet med uppfödning av Sheepadoodle som just nu säljs på Blocket. 

 
§3 Val av mötessekreterare och protokolljusterare. 

Till mötessekreterare valdes Carina Wallinder och Amilia Wisell valdes att justera 
protokollet. 

 
§4 Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§5 Rapporter från ordförande, kassör och sekreterare. 

Ordförande: Inget särskilt att rapportera förutom det som framkommer under andra 
respektive punkter. 
 
Kassör: Klubbens försäkring som vi har via SKK/SGVK är betald. Bobtail kommer att 
skickas till de som betalt medlemsavgiften i "skarven" för när vi skickat adresslistan till 
tryckeriet inför utskick av nr 2. Avgifter för anmälan till specialen har börjat komma in. 
För närvarande 76 st medlemmar. 
 
Sekreterare: Inkommit bla. listor för nya hundägare till SGVK's, försäkringsbevis för 
kollektiv klubbförsäkring, inbjudan till utbildning av handledare till SKK's 
uppfödarutbildning, brev från vår valpförmedlare. 
Annars inget särskilt att rapportera. 
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§6 SGVK 
Ännu inget svar om vi får godkänt att flytta vår special 2023, Marie stöter på igen så vi 
vet vad som gäller så fort som möjligt. 
Ännu inget påpekande av domarkompendiet vilket känns positivt. 

 
§7 BOBTAIL 

BOBTAIL nr 2 har kommit ut. Vi konstaterar att vår redaktör gör ett fantastiskt jobb. 
Gratulationer gällande tidningen kommer från medlemmar i både Sverige, Norge och 
Danmark. Både vad gäller innehåll och utseende. Det finns dock fortfarande lite frågor 
gällande att tryckt tidning har annan färgton än vad utkastet har, något vi får ta med oss 
till framtida nummer. Det kan ju tyckas vara ett angenämt problem men vi måste också 
tänka på att inte ha så många sidor i nästa nummer då det blir problem både med 
häftningen och när kanterna ska skäras. Förberedelserna med nästa "Old n'Gold" är 
redan klara. 

 
§8 Hemsida/Facebook 

Inget särskilt har hänt förutom att länk för anmälan till Specialen är tydligare samt att 
klasser och priser nu också finns synligare. Info om vår special finns även på Norska och 
Danska klubbens sidor. Alla påminns om att hjälpas åt för att hålla fb-sidan levande och 
innehållsrik. 

 
§9 Utställning 2022 och 2023. 

SGVK Kolbäck 2022: En lyckad utställning med drygt 100 st deltagare, dessvärre utan 
någon OES. Utställningen genomfördes i samarbete med GOS i härligt vårväder. 
 
OESS Ransäter 2022: Än så länge har vi 4 anmälningar, 2 valpar och 2 vuxna. Bestämdes 
att vi planerar att hålla middagen kl. 18 och att vi äter och umgås utan några andra 
planerade aktiviteter. 
Allt klart med domare och ringsekreterare. 
Bestämdes att vi bokar kaffekorg med smörgås till domare och ringsekreterare. 
Boende till domaren är ordnat men behöver ev. bokas om då man inte får ha hund i den 
stugan. 
Jennie tar med skyltar och "placeringshundar" till utställningen. Amilia har fria händer 
att se över om placeringshundarna behöver fräschas upp med lite färg. 
Nutrolin skickar nummerlappar. Marie undersöker om AGRIA har kritiklappar som vi kan 
använda. I övrigt är sekreterarlådan klar. 
Marie stämmer av med SGVK om de hjälper till med katalog och resultatlistor. 
Foder från Oliver beställs när vi vet hur många anmälda hundar det blir. Vi funderar på 
om det går att leverera fodret till campingen så att ingen behöver ha allt med sig i bilen. 
Alla funderar på gåva till domare och ringsekreterare förutom att vi ska höra med 
Elenore om hon kan trycka varsin mugg med vår OES logga + utställnings plats/datum 
eller annat förslag. Övrigt gällande maten, tallrikar, bestick/glas och liknande ordnas 
först närmre utställningen. Bestämdes att vi tar ett möte gällande bara utställningen 
efter sista anmälningsdag så vi har mer info om antal deltagare. 
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OESS Special 2023: Marie hör med SGVK om godkännandet så vi i så fall kan flytta 
utställningen och samarbeta med NOESK så det blir två specialer på samma plats och 
helg. 
 
OESS Special 60-års jubileum 2024: SV-2024 går i Tvååker så Jennie och Amilia 
undersöker hur utställningsplatsen och ev. boende ser ut och om det kan vara ett 
alternativ till förslaget att hålla specialen i Herrfallet. 

 
§10 Aktiviteter 2022. 

I dagsläget finns inget inplanerat utan allt arbete läggs på att genomföra specialen. 
 
§11 Övriga frågor. 

Inkommet brev från vår valpförmedlare diskuterades. Vi enades om att det inte är något 
vi kan lösa på kvällens möte utan Carina skickar svar att vi tagit emot brevet och att vi 
vill bjuda in valpförmedlaren att vara med på ett styrelsemöte i höst så vi kan fortsätta 
diskussionen utifrån de erfarenheter och frågeställningar Lena har som valpförmedlare i 
klubben. 
 
Marie har undersökt möjligheten för klubben att skaffa ett bankkort vilket inte ska vara 
något problem. Ansökningsblankett kommer till kassören som fyller i den och skickar in. 
 
Vi har diskuterat att det säljs sheepadoodle valpar i Sverige. Tikarna som använts är SKK-
registrerade varav den ena har HD status E. Att para hundar som ej är av samma ras och 
använda hund med HD-grad E är ett direkt brott mot SKK's grundregler för avel. Vi i 
styrelsen finner det mycket oroväckande när hundar som inte klarar/saknar hälsotester 
används i okontrollerad blandrasavel. Styrelsen rekommenderar alla, både tik- och 
hanhundsägare, att följa SKK's grundregler. Vi uppmanar även valpköpare att 
kontrollera så att föräldradjuren uppfyller den hälsostatus som krävs för avel. 
 

§12 Nästa möte. 
Nästa möte är 2022-07-06 kl. 19:30, avstämning av vår special i Ransäter 30/7 

 
§13 Mötet avslutas. 

Ordförande tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 

 
Carina Wallinder   Amilia Wisell Helin 
Mötessekretarare   Protokolljusterare 

 
 

 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: JVU+AEdEOqOi8jcJyjYkDw

CARINA WALLINDER

2022-07-03 10:41

Serienummer: txX3gzpJA1QIkf6Rj7K+Yg

MARIE BERGQVIST

2022-07-03 13:22

Serienummer: fWOCZTBj29qteKCNtESmzQ

AMILIA WISELL HELIN

2022-07-03 22:28

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 2022-06-14 
 
Närvarande: Marie Bergqvist, Amilia Wisell Helin, Anette Bernandersson, Carina Wallinder, 
Jennie Wisell 
Deltog ej: Sven Norén, Elenore Larsson 
 
§1 Mötet öppnas. 


Ordförande Marie Bergqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Anmälan om övriga frågor samt godkännande av dagordningen. 


Till övriga frågor anmäldes inkommet brev från klubbens valpförmedlare samt 
problemet med uppfödning av Sheepadoodle som just nu säljs på Blocket. 


 
§3 Val av mötessekreterare och protokolljusterare. 


Till mötessekreterare valdes Carina Wallinder och Amilia Wisell valdes att justera 
protokollet. 


 
§4 Föregående protokoll. 


Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§5 Rapporter från ordförande, kassör och sekreterare. 


Ordförande: Inget särskilt att rapportera förutom det som framkommer under andra 
respektive punkter. 
 
Kassör: Klubbens försäkring som vi har via SKK/SGVK är betald. Bobtail kommer att 
skickas till de som betalt medlemsavgiften i "skarven" för när vi skickat adresslistan till 
tryckeriet inför utskick av nr 2. Avgifter för anmälan till specialen har börjat komma in. 
För närvarande 76 st medlemmar. 
 
Sekreterare: Inkommit bla. listor för nya hundägare till SGVK's, försäkringsbevis för 
kollektiv klubbförsäkring, inbjudan till utbildning av handledare till SKK's 
uppfödarutbildning, brev från vår valpförmedlare. 
Annars inget särskilt att rapportera. 


 







§6 SGVK 
Ännu inget svar om vi får godkänt att flytta vår special 2023, Marie stöter på igen så vi 
vet vad som gäller så fort som möjligt. 
Ännu inget påpekande av domarkompendiet vilket känns positivt. 


 
§7 BOBTAIL 


BOBTAIL nr 2 har kommit ut. Vi konstaterar att vår redaktör gör ett fantastiskt jobb. 
Gratulationer gällande tidningen kommer från medlemmar i både Sverige, Norge och 
Danmark. Både vad gäller innehåll och utseende. Det finns dock fortfarande lite frågor 
gällande att tryckt tidning har annan färgton än vad utkastet har, något vi får ta med oss 
till framtida nummer. Det kan ju tyckas vara ett angenämt problem men vi måste också 
tänka på att inte ha så många sidor i nästa nummer då det blir problem både med 
häftningen och när kanterna ska skäras. Förberedelserna med nästa "Old n'Gold" är 
redan klara. 


 
§8 Hemsida/Facebook 


Inget särskilt har hänt förutom att länk för anmälan till Specialen är tydligare samt att 
klasser och priser nu också finns synligare. Info om vår special finns även på Norska och 
Danska klubbens sidor. Alla påminns om att hjälpas åt för att hålla fb-sidan levande och 
innehållsrik. 


 
§9 Utställning 2022 och 2023. 


SGVK Kolbäck 2022: En lyckad utställning med drygt 100 st deltagare, dessvärre utan 
någon OES. Utställningen genomfördes i samarbete med GOS i härligt vårväder. 
 
OESS Ransäter 2022: Än så länge har vi 4 anmälningar, 2 valpar och 2 vuxna. Bestämdes 
att vi planerar att hålla middagen kl. 18 och att vi äter och umgås utan några andra 
planerade aktiviteter. 
Allt klart med domare och ringsekreterare. 
Bestämdes att vi bokar kaffekorg med smörgås till domare och ringsekreterare. 
Boende till domaren är ordnat men behöver ev. bokas om då man inte får ha hund i den 
stugan. 
Jennie tar med skyltar och "placeringshundar" till utställningen. Amilia har fria händer 
att se över om placeringshundarna behöver fräschas upp med lite färg. 
Nutrolin skickar nummerlappar. Marie undersöker om AGRIA har kritiklappar som vi kan 
använda. I övrigt är sekreterarlådan klar. 
Marie stämmer av med SGVK om de hjälper till med katalog och resultatlistor. 
Foder från Oliver beställs när vi vet hur många anmälda hundar det blir. Vi funderar på 
om det går att leverera fodret till campingen så att ingen behöver ha allt med sig i bilen. 
Alla funderar på gåva till domare och ringsekreterare förutom att vi ska höra med 
Elenore om hon kan trycka varsin mugg med vår OES logga + utställnings plats/datum 
eller annat förslag. Övrigt gällande maten, tallrikar, bestick/glas och liknande ordnas 
först närmre utställningen. Bestämdes att vi tar ett möte gällande bara utställningen 
efter sista anmälningsdag så vi har mer info om antal deltagare. 







 
OESS Special 2023: Marie hör med SGVK om godkännandet så vi i så fall kan flytta 
utställningen och samarbeta med NOESK så det blir två specialer på samma plats och 
helg. 
 
OESS Special 60-års jubileum 2024: SV-2024 går i Tvååker så Jennie och Amilia 
undersöker hur utställningsplatsen och ev. boende ser ut och om det kan vara ett 
alternativ till förslaget att hålla specialen i Herrfallet. 


 
§10 Aktiviteter 2022. 


I dagsläget finns inget inplanerat utan allt arbete läggs på att genomföra specialen. 
 
§11 Övriga frågor. 


Inkommet brev från vår valpförmedlare diskuterades. Vi enades om att det inte är något 
vi kan lösa på kvällens möte utan Carina skickar svar att vi tagit emot brevet och att vi 
vill bjuda in valpförmedlaren att vara med på ett styrelsemöte i höst så vi kan fortsätta 
diskussionen utifrån de erfarenheter och frågeställningar Lena har som valpförmedlare i 
klubben. 
 
Marie har undersökt möjligheten för klubben att skaffa ett bankkort vilket inte ska vara 
något problem. Ansökningsblankett kommer till kassören som fyller i den och skickar in. 
 
Vi har diskuterat att det säljs sheepadoodle valpar i Sverige. Tikarna som använts är SKK-
registrerade varav den ena har HD status E. Att para hundar som ej är av samma ras och 
använda hund med HD-grad E är ett direkt brott mot SKK's grundregler för avel. Vi i 
styrelsen finner det mycket oroväckande när hundar som inte klarar/saknar hälsotester 
används i okontrollerad blandrasavel. Styrelsen rekommenderar alla, både tik- och 
hanhundsägare, att följa SKK's grundregler. Vi uppmanar även valpköpare att 
kontrollera så att föräldradjuren uppfyller den hälsostatus som krävs för avel. 
 


§12 Nästa möte. 
Nästa möte är 2022-07-06 kl. 19:30, avstämning av vår special i Ransäter 30/7 


 
§13 Mötet avslutas. 


Ordförande tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 


 
Carina Wallinder   Amilia Wisell Helin 
Mötessekretarare   Protokolljusterare 


 
 


 
Marie Bergqvist 
Ordförande 
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