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Styrelsemötesprotokoll
2020-05-31, telefonmöte

5:2020

Närvarande:

Susanne Fagrell ordförande, Irene Alvarsson, Anette Almquist, Laila
Redlund, Catrin H Karlsson, Renée Höglander, Eva Wieslander, Maja
Lind (adjungerad)

Anmält förhinder:

Magnus Elmvik

50. Mötet öppnas
Susanne välkomnade alla och öppnade mötet.
51. Val av mötessekreterare
Maja Lind utsågs att föra dagens mötesprotokoll.
52. Val av justeringspersoner
Anette Almquist och Catrin H Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
53. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
54. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
55. Bordlagda ärenden
Klubbkläder
Renée har ordnat rabatt under en tid efter lansering av klubbkläder, minst 10%. Färger som
kommer att finnas är marinblå och röd. Färger på tryck/brodyr kommer att vara guld eller
gult.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och att ett avtal siktas på att skrivas inom kort och
gälla från och med 1 juli.
Subventionering BPH
Idag finns det 386 st hundar beskrivna med BPH. Klubbens mål är att nå upp till 500
beskrivna hundar, och att således få en så kallad 500-analys, som kommer att ge en djupare
beskrivning av den dansk-svenska gårdshundens mentalitet utifrån de resultat som finns
registrerade.
Styrelsen beslöt att klubben sponsrar de medlemmar som deltar med sin hund på BPH, tills
målet med 500 beskrivna hundar är uppnått, med en BPH-rosett. Medlem vars hund
genomfört BPH, har möjlighet att kontakta Irene Alvarsson (irene@gardshund.com) som
ombesörjer utskick av rosetter, hunden och hundägarens namn kommer även att publiceras i
klubbens tidning Gårdshunden.
Eva skriver ihop en text med information för publicering i tidningen och på hemsidan.
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56. Ekonomirapport
Klubbens ekonomi ser fortsatt stabil ut.
57. Information från grupper
Sportkommittén
- Styrelsen har på sportkommitténs inrådan, tagit beslut om att ställa in årets hund-tävlan för
2020.
Utställningskommittén
- Styrelsen har på utställningskommitténs inrådan, tagit beslut om att ställa in årets hundtävlan, även för utställningsdelen, för 2020.
Aktivitetsgrupper
- Det är fortsatt väldigt lugnt med aktiviteter på grund av den pågående pandemin, mycket är
inställt. En del aktiviteter hålls lokalt, och i mindre skala.
Arbetsgruppen för avelsfrågor
- Till följd av covid-19 och dess tassavtryck i hundvärlden, och hur det påverkat tävlings- och
utställningsverksamheten i synnerhet, har arbetsgruppen för avelsfrågor tagit upp frågan till
styrelsen om inte en generell dispens bör ges vad gäller klubbens avelsrekommendationer
(krav på att avelsdjuren skall vara utställda med minst ett very good vid lägst 18 månaders
ålder).
Styrelsen beslöt att gå på arbetsgruppens linje och att ge generell dispens gällande
parningskombinationer där utställningsmerit saknas, men som i övrigt uppfyller klubbens
avelsrekommendationer, beslutet gäller tom 2020-12-31 och kan komma att förlängas vid
behov beroende på hur läget utvecklas.
58. Hemsidan
- En ny sitebuilder har lanserats av webbhotellet, och det börjar bli dags för även oss att
flyttas över till den nya från den nuvarande (gamla). Den nya känns lite annorlunda och
det kommer troligtvis att ta lite tid att flytta över allt material. Inget datum är satt, men
det kommer att ske i mitten av juni troligtvis.
- Laila kollar upp om det finns möjlighet att få ha den gamla sidan kvar en period fast dold,
för att kunna dubbelkolla så att ingenting försvunnit när bytet väl är gjort.
- I övrigt är det lugnt med uppdateringar på hemsidan.
59. Tidningen
Inget nytt att rapportera.
60. Uppdragslistan
Uppdragslistan gicks igenom och uppdaterades.
61. Styrelsens kalendarium
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Styrelsens kalendarium gicks igenom och uppdaterades.
62. Nytt från SKK och SGVK
- Svenska gårds- och vallhundsklubben, SGVK, kommer inte att ha någon
fullmäktigstämma under året till följd av covid-19. Styrelsen och valberedningen sitter
således oförändrad ytterligare ett år.
63. Övriga frågor
- Inga övriga frågor lyftes på styrelsemötet.
64. Nästa möte
Nästa möte söndagen 28 juni, 19.00.
65. Mötet avslutas
Susanne tackade de närvarande och avslutade mötet.
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