Info till lokalklubbarna inför SVaKs fullmäktige 2017
Fullmäktigemötet kommer att hållas 26 mars klockan 11.00, fika från 10.00. Mötet kommer att hållas
på hotell Best Western, Arlanda hotellby. Det kommer också att hållas en utbildningsdag för Sophie
Atkinson den 25 mars i ämnet ”low stress stock handling” Styrelsen anser att detta är ett viktigt
ämne som ligger i tiden och hoppas att många vill deltaga, mer info kommer, plats ej bestämd, men
det kommer att vara i närheten av Arlanda.

Vi har fått in 6 motion till 2017 års fullmäktige
Motion 1

TKs yttrande:
TK yrkar på avslag av motionen:

Motivering: TK har redan beslutat att genomföra flera ändringar som ska minska antalet
överanmälningar och att en ny regelbok börjar gälla 1 januari 2017.
Styrelsen instämmer i TK:s yttrande och yrkar på avslag av motionen.

MOTION 2 – Regelverk för Wild card
Bakgrund
Idag finns det en fastställd regel om att tilldela SM-vinnaren i SM-nöt ett Wild card till
nästkommande års SM-nöt. Så sker varje år.
Några andra Wild card, för rankingrundande tävlingar, finns inte inom SVAK idag.
Syfte
Det ska finnas ett uttal regelverk för, om och hur, ett Wild card överhuvudtaget kan delas ut för olika
rankinggrundade tävlingar på respektive djurslag.
Förslag
1. Man delar inte ut Wild card till någon annan än till SM-vinnaren i SM nöt.
2. Årsmötet uppdrar till TK att fastställa ett regelverk där det framgår vad som gäller för
rankingrundande tävlingar huruvida Wild card kan delas ut eller inte.
Yrkande
Att fullmäktige beslutar i enlighet med förslag ett eller två enligt ovan.
Västerljung 2016-11-20
Underskrift: Camilla von Boisman, Johan von Boisman
TKs yttrande:
TK yrkar på avslag på motionen med motiveringen att TK vill förbehålla sig rätten att kunna dela ut
wild-card om specifik situation skulle uppstå. I nuvarande regler delas Wild card ut till SM vinnaren
i SM Nöt.
Styrelsen instämmer i TK:s yttrande och yrkar på avslag av motionen.

Motion 3
Motionen dragen tillbaka av motionären, styrelsen i X-läns vallhundsklubb.
”Efter vårt styrelsemöte idag 14/1 2017 har vi beslutat att dra tillbaka motion nr. 3.
Leif/ ordf. x-län”

Motion 4
Linköping 2016-11-29
Till SVaKs Fullmäktige 2017
Ang stadgeändring i SVaKs stadgar för lokalklubbar.

I SVaKs stadgar § 10 Valberedningen står följande:
”Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsesammanträden”
I SVaKs stadgar för Lokalklubbar § 10 Valberedningen står följande:
”Valberedningen har rätt att närvara vid styrelsesammanträden”.
Vi anser att § 10 Valberedningen i lokalklubbsstadgarna bör ändras så att de överensstämmer SVaKs
stadgar § 10 som är fastställda av SKK.
Östergötlands Vallhundsklubb
På uppdrag av styrelsen
Barbro Swanberg, Barbro Forssell
Styrelsens yttrande:
Styrelsen yrkar på bifall av motionen, att fullmäktige beslutar om en ändring i
Lokalklubbsstadgarna enligt motionärernas förslag.

Motion 5 dragen tillbaka av motionären Styrelsen i Öresundsvallarna.

Motion 6
till SVaKs fullmäktige angående antal ingående får i flock på inofficiell tävling.
Öresundsvallarna har som förlag: att omskrivningen i Tävlingsanvisningar 2017 ska ändras
till att lyda "IK2 får arrangeras på 3 får då den besättning det tävlas på tillåter det.
Djurägaren avgör."
Med detta avses att det ibland pga mindre tillgång till får ska gå att hålla tävlingar ändå, det
blir färre gånger fåren behöver köras om. Bättre för fåren.
Svårighetsgraden på tävlingen ökar då tre får innebär att handler och hund får samarbeta och
lösa problem med god och lugn djurhantering. Högre utveckling av handlern och
handler/hund som ett team.
Tre får innebär inte sämre förhållanden för fåren. Domaren avgör alltid den rimliga nivån av
djurhantering så den aldrig blir ruff eller stressande.
------------------Trelleborg 30/11-2016
Styrelsen för Öresundsvallarna gm sekreterare Liselotte Hansson
TKs yttrande:
TK yrkar avslag på motionen med hänvisning till djurskyddspolicyn som är upprättad i
samarbete med SKK och Statens Jordbruksverk.
Styrelsen instämmer i TK:s förslag och yrkar på avslag av motionen.

Antal delegater/antal medlemmar 31 dec 2016.
Antal medlemmar vid årsskiftet avgör hur många delegater lokalklubben får utse till SVaKs
fullmäktige, nedan ser ni det som gäller inför fullmäktige 2017.

klubb
Dalarnas Vk
Gotlands VK
Skånes VK
Stockholm-Uppsala Läns VK
Sörmlands VK
X-läns VK
Västsvenska VK
Skaraborgs Aktiva Vallare
Östergötlands VK
Bohusläns-Dals VK
Vallhundsringen
Bergslagens VK
Smålands VK
Sydöstra Sveriges VK
Sjuhäradsvallarna
Värmlandsvallare
Jämtland-Härjedalens VK
Tjustvallarna
Kronobergs VK
Norrbottens VF
Mälarmårdens VK
AC-Vallarna
Angervallarna
Södra Dalarnes Vallare
VK Nord
Öresundsvallarna
Blekinge VK
Westmanlands VK

Antal medlemmar
32
53
153
172
61
86
76
98
83
90
83
128
98
63
65
43
30
56
58
51
107
60
46
64
64
18
49
81

delegater
2
2
4
4
2
3
3
3
3
3
3
4
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
3

Efter ert årsmöte meddela namn på delegater till sekreterare@svak.se så snabbt som möjligt.
Meddela också vilka personer som kommer på Utbildningsdagen 25 mars.
Delegatshandlingar kommer i vanlig ordning läggas på Vallregs filarkiv i mappen delegatshandlingar.

För er som vill stanna över på hotellet Best Western Arlanda hotellby från 25–26 mars är
telefonnummer för hotellbokning 08 -597 897 00. Var och en bokar själv efter godkännande av
lokalklubbsstyrelse.
SVaK betalar resekostnad överskjutande 1500kr per klubb. För personer som har lång resa till Arlanda och
som ska vara delegat på fullmäktige betalar även SVaK övernattning. Reseräkning skickas in till kassören i
SVaK i efterhand, en reseräkning per lokalklubb.

Styrelsen återkommer även med info om utbildningsdagen 25 mars.
// för SVaKs styrelse, Torbjörn Skaar.

