Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 18 01 18
Närvarande: Lena Blomström (LB), Lena Hadarsson (LH), Jan Andersson (JA), Karin
Bysell (KB), Fredrik Andersson (FA), Tina Hedman (TH) och Per Grönlund (PG)

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 3 Till justeringsman utsågs LH.
§ 4 Dagordningen godkändes med följande tillägg under § 6, a; Statistik, b; Gustaf Carlbergs
hederspris och c; DGSK vandringspris.
§ 5 Föregående protokoll
17 11 09
-

Avseende utbildning av domare kommer detta att preciseras när uppdatering av RAS
sker.

-

Avseende jakthundsmötet kommer FA att skicka gemensam delegat till detta möte.

Läggs till handlingarna.
17 12 11
Läses igenom och läggs till handlingarna. Uppföljning av Lenas kontakt med Peter Hoyer på
nästa styrelsemöte.
§ 6 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
-

Nordiskt mästerskap. Förslag från NKU om att anordna Nordiskt mästerskap för
stående fågelhundar. Tanken är att evenemanget skall börja med Nordiskt mästerskap
för de fyra raserna enskilt som samtidigt blir en uttagning till Nordiskt mästerskap för
alla raser som avgörs dagen efter. För att locka deltagare kommer Cacit att delas ut.
Således kommer detta att bli en tillställning över flera dagar. Detta kommer att bli
svårt att få till med tanke på hur jaktprovskalendern ser ut för närvarande.

-

Beslut: I huvudsak positiva till arrangemanget. Föreslå att det ej anordnas varje år.
Förslagsvis vart 5:e år.

-

Protokoll från CS inom SKK. Inget i dagsläget som berör oss.

§ 7 Kassörens redogörelse
-

För närvarande 9 125 SEK på transaktionskontot. 30 624 SEK utbetalt från FA under
2017. Dessa pengar täcker del av underskott från huvudprovet. 8 000 SEK fanns på
kontot när fakturan på ca 49 000 SEK kom. Bokslutet ej klart.

§ 8 Material till Avance
-

Redan ivägsänt.

§ 9 FA
-

Samarbete har inletts med Svenska Jägareförbundet. Genererar 10 000 SEK till FA att
dela på för de 4 specialklubbarna. Motprestationen från vår sida är att ha deras logga
på FA:s hemsida samt banderoll på våra högstatusprov.

-

Revidering av regelanvisningar pågår.

-

Ännu ej klart med WEB-anmälan till jaktprov.

-

JA får i uppdrag att verka för att protokoll från kommittéer läggs ut på hemsidan. JA
tar med sig detta till FA-VU.

§ 10 Årsmöte 2018
-

Datum för detta fastställt, kommer att hållas 12-13/5 på Sörfjärdens camping. BrittMarie Dornell kommer att ha workshop om hur olika raser bedöms i
jaktprovssammanhang. Ingen utställning.

§ 11 Huvudprov 2018
-

Kommer att hållas i Bruksvallarna 21-23/9. Samarrangemang med NNFK.

-

En del praktiska saker att reda ut innan; Hur skall kostnader och intäkter fördelas?
Kommissarie till utställningen? Ta emot anmälningar till utställningen?
Ringsekreterare och domare till utställningen? Domare till jaktprovet, Peter Hoyer klar
sedan tidigare att döma segrarklass.

KB efterforskar ringsekreterare. PG efterforskar kommissarie till utställningen samt kontaktar
Åsa Vilson om antalet partier. JA tillfrågar Thomas Wiklund om att ta emot anmälningar.
§ 12 Huvudprov 2019
-

Förslag sedan tidigare att förlägga detta på våren på Öland. Kostnaden är 3 000
SEK/parti. Diskussion om startavgift för att provet skall bära sig själv.

§ 13 Huvudprov 2020
-

Diskussion förs om att förlägga detta på skog.

§ 14 Utställningar 2018
-

KB har det mesta under kontroll inför utställningen samt klubbdagen 2-3/6.

-

Utställningen i samband med huvudprovet avhandlades under § 11.

§ 15 Utställning 2019
-

Diskussion förs om att förlägga den på våren i samband med huvudprovet. Namn på
domare diskuteras.

§ 16 Avelsfrågor
-

Avelsrapporten skriven och ivägskickad.

-

Revidering av RAS kommer att påbörjas.

§ 17 Förtjänsttecken
-

Olika namn diskuteras. PG kontaktar Peter Hoyer i frågan.

§ 18 Vandringspriser
-

Uträkningarna klara. En anmälan kommit in för sent från en uppfödare, men detta
påverkar ej resultatet.

Beslut: Att godkänna årets utmärkelser och uträkningar.
§ 19 Övriga frågor
a; I år ett tapp på 16 medlemmar. Går ej att dra några större växlar på detta, mest sannolikt
beror det på adressen till utomlands boende medlemmar ej har uppdaterats??? Klargörande
hur uppfödare skall gå tillväga då valpköpare skall bli medlemmar. Uppfödare anmäler och
betalar in första gången. Får sedan tillbaka summan från SGSK.
b; Gustaf Carlbergs hederspris. Förslag att införa detta som pris till Årets unghund. Ständigt
vandrande. Kommer att införas fr o m 2019 efter att statuterna har reviderats.
c; Gåva från DGSK. Förslag att föra in detta som pris till Årets champion fr o m 2019.

Domare som föreslås bli ny examinator för våra fyra raser inom FA är Karl-Magnus
Olofsson.
§ 20 Nästa möte
-

Bestäms till den 27/2 kl 19.00

§ 21 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras
Per Grönlund

Jan Andersson

Lena Hadarsson

