Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2018 05 02
Närvarande: Lena Blomström (LB), Lena Hadarsson (LH), Jan Andersson (JA), Karin
Bysell (KB), 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 LB.
§ 4 Dagordningen godkändes med följande tillägg under § 18, a; Att göra listan, b; VPstatuter.
§ 5 Föregående protokoll
Notering att SSK ej är intresserad av föremål från Bruno Liljefors. Läggs till handlingarna.
§ 6 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
-

Brev från SNFK till FA angående större andel av medlemsavgiften till
lokalavdelningarna. Nuvarande fördelning är 80 % till specialklubbar och 20 % till
lokalavdelningar. Diskussion runt skrivelsen. Ytterligare information behövs för att
kunna fatta beslut i frågan.

-

Inkommen information från jakthundskonferensen. Där har incidentrapportering tagits
upp. Påtryckningar från övriga jakthundsklubbar avseende Arrangera Jaktprov
kommer att ske, direkt efter årsmöteshelgen.

-

Inbjudan att presentera vår ras i Härliga Hund. Läggs till handlingarna utan åtgärd.

-

CS-protokoll från SKK inkommit. Lagts ut som information via mejl till styrelsen.
Läggs till handlingarna utan åtgärd.

-

För närvarande 241 medlemmar, vilket är något högre jämfört med i fjol vid samma
tidpunkt.

§ 7 Kassörens redogörelse
Inget hänt på transaktionskontot. Revisorerna har godkänt bokslutet för 2017. Revision har
även gjorts av huvudprovet 2017 och de har funnit den ekonomiska redovisningen u a.
Angående provet så kvarstår beslut från förra styrelsemötet att skriva brev till VFK.

Budgeten för 2018 diskuteras.
Beslut: Att anta budgeten för 2018.

§ 8 Material till Avance
Allt klart med årsboken.
§ 9 FA
-

Lisbeth Bodén utreder, för FA:s räkning, den nya GDPR. Riktlinjer kommer sedan att
gå ut till lokalavdelningar.

-

FA:s årsredovisning gås igenom. Kostnaden för årsbok har sänkts ytterligare. 270 000
SEK går till Avance.

§ 10 Årsmöte 2018
-

Information från valberedningen. Karin Bysell och Fredrik Andersson lämnar
styrelsen. Ewa Gröning tackat ja till att föreslås till att bli suppleant. De jobbar på
ytterligare ett namn.

-

Diplomen färdiga.

-

Motionsuppfyllnad från föregående årsmöte ingår som bilaga.

§ 11 Inkomna motioner
En motion inkommit om att flytta fram sista datum för ordinarie stämma i lokalavdelningar
från nuvarande 15 maj till 30 juni.
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen.
§ 12 Huvudprov 2018
Budget finns för provet (se budget 2018). Provledare blir Kristina Edh och kommissarie Lena
Wallin.
§ 13 Utställning 2018
Det mesta klart inför utställningen. Budget finns (se budget 2018). JA gör lista över VP.
§ 14 Huvudprov 2019
Samarrangemang med ÖFK 12-14/4. Anders Åslund provledare och JA kommissarie. 1 Skloch 1 kvalitetsparti på fredagen. 2 kvalitetspartier på lördagen. 1-2 partier Skl på söndagen
alternativt 1 x Skl och 1 x kvalitet. Maxpris för marker är 3000 SEK. Förslag att 2 danska
domare som dömer hela helgen men hjälp av lokala domare. Intäkter och förluster delas lika
mellan ÖFK och SGSK.
§ 15 Utställning 2019
Diskussion på nästa möte, då Tulleråsen har ägt rum.
§ 16 Förtjänsttecken
Diskussion om detta på nästa möte.
§ 17 Avelsfrågor
Inget att rapportera.

§ 18 Övriga frågor
a; ”Att göra listan” har varit i träda under en tid. Beslutas att göra den aktuell igen. Bifogas
detta protokoll.
b; Statuter för våra vandringspriser diskuteras. Återuppta arbetet med att uppdatera dessa
efter årsmötet. Priset från 1917 som vi fått donerat kommer att visas upp på årsmötet. Statuter
för detta kommer att upprättas. Gåvan från DGSK i samband med 110-årsjubiléet kommer
sannolikt att bli pris för Årets unghund.
§ 19 Nästa möte
Konstituerande efter årsmötet.
Nästa styrelsemöte blir den 19/6 kl 19.00.
§ 20 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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