Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2018 02 27
Närvarande: Lena Blomström (LB), Lena Hadarsson (LH), Jan Andersson (JA), Karin
Bysell (KB), Tina Hedman (TH) och Per Grönlund (PG).
Adjungerade: Stellan Johansson (SJ) under § 5 och Mikael Larsson (ML) hela mötet.

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 3 Till justeringsman utsågs LB.
§ 4 Dagordningen godkändes.
§ 5 Valberedningen
SJ och ML redogör för hur valberedningen arbetar och hur arbetet fortlöper.
§ 6 Föregående protokoll
Protokoll från 17 12 28 läses igenom och läggs till handlingarna.
Tillägg till § 6 från 18 01 18: FA har utsett Peter Hoyer som kontaktperson för arbetsgrupp
inom Nordiska kennelunionen (NKU). Tillägg till § 9 Protokoll från de olika kommittéerna
inom FA kommer att läggas ut på hemsidan. Tillägg till § 11 Britt-Marie Dornell kommer ej
att närvara på årsmötet.
§ 7 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
JA presenterar Stamboken.
Beslut: Att lägga ut den på hemsidan i PDF-format.
§ 8 Kassörens redogörelse
8 650 SEK finns på transaktionskontot.
FA:s första årsrapport klar. Kommer att generera en återbetalning på 43 221 SEK till SGSK.
Beslut: Att bokföra underskottet för huvudprovet under 2017 års räkenskaper.
Att bjuda in Peter Hoyer som adjungerad till nästa styrelsemöte.
§ 9 Material till Avance
JA påminner om bilder till årsboken. Manusstopp för den är 30/3, JA:s stopp är den 20/3. KB
efterlyser tandläkarreportaget som ej var med i senaste Avance.
§ 10 FA
FA har skickat brev till SKK för att efterhöra hur arbetet med WEB-anmälan till jaktprov
fortlöper. Överskott i budgeten i FA på 285 000 SEK att fördelas mellan

lokalavdelningar/specialklubbar enligt 20/80 regeln. Utbetalning till lokalavdelningar har
skett. Arbetsgrupp för digital Avance eller liknande skall utses.
§ 11 Årsmöte 2018
Kommer att hållas 12-13/5 på Sörfjärdens camping. Workshops kommer att hållas om
fältprovsverksamheten och dess ekonomi, regelanvisningsförändringar och arrangera
jaktprov.
§12 Huvudprov 2018
Synpunkter från provledningen för Fjäll SM och Fjällpokalen har ombett oss att flytta provet
till Edevik. Detta med anledning att vårat huvudprov ligger helgen innan ett högstatusprov på
fjäll.
Beslut: Att flytta provet till Edevik. PG frågar Peter Hoyer som skall döma segrarklassen om
detta möter något hinder. JA kan vara kommissarie för provet.
§ 13 Huvudprov 2019
Inget att säga om detta i dagsläget. Planeringen för Öland ligger kvar. Poängteras att provet
skall bära sig själv.
§ 14 Huvudprov 2020
Planeringen för skog ligger kvar.
§ 15 Utställningar 2018
a; Klubbdagen 2-3/6. Löper på enligt planering. VP kommer att skickas.
b; Utställning i samband med huvudprovet. KB kollar det praktiska runt prov och utställning.
§ 16 Utställningar 2019
Tas upp på nästa möte.
§ 17 Avelsfrågor
Förfrågan från SKK har inkommit angående färgen på våra Gordonsettrar och
registreringsförbud på dessa. TH skriver svar till SKK och hänvisar till rasstandarden som
kommer från Storbritannien. Där står det uttryckligen att färgen skall vara Black and Tan och
att andra färger godkänns ej.
§ 18 Förtjänsttecken
Svar inkommit från Peter Hoyer. Kraven för att utdela dessa står i stadgarna. PG
vidarebefordrar denna information till alla via mejl.
§ 19 Inga övriga frågor har tagits upp.
§ 20 Nästa möte beslutas till den 5/4 kl 19.00
§ 21 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras
Per Grönlund

