Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2018 04 05
Närvarande: Lena Blomström (LB), Lena Hadarsson (LH), Jan Andersson (JA), Karin
Bysell (KB), Fredrik Andersson (FA), Tina Hedman (TH) och Per Grönlund (PG)
Adjungerad: Peter Hoyer (PH)

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 3 Till justeringsman utsågs KB.
§ 4 Dagordningen godkändes utan tillägg.
§ 5 Huvudprov 2017
PH redogjorde för vad han kommit fram till i sin granskning av huvudprovet 2017 (se bifogat
dokument). De 2 springande punkterna för det stora underskottet är en avsaknad av budget för
provet samt att SGSK gav VFK carte blanche att administrera provet och SGSK stå för
under-/överskottet.
Sammanfattningsvis är den enda som vunnit på detta arrangemang VFK och SGSK den stora
förloraren. Etiken och moralen i det hela går att diskutera.
Beslut: Författa en skrivelse till VFK (JA skriver och sänder ut till övriga Styrelsen) och
invänta svar från styrelsen.
§ 6 Föregående protokoll
Läses igenom och läggs till handlingarna.
§ 7 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
-

Styrelsen blivit ombedda att inkomma med synpunkter på Cacit-prov. Synpunkterna
på detta är att det ej skall vara nödvändigt med 2 partier samt att bara högstatusprov
och specialklubbars huvudprov skall ha Cacit-status.

-

Förfrågan inkommit om det finns intresse av föremål från Bruno Liljefors som har
anknytning till SGSK. Dessa finns tillgängliga på Stockholms auktionsverk.
Användningsområde diskuteras.
Beslut: I dagsläget ej aktuellt med att lägga bud på något av dessa föremål. Höra med
SSK om intresse finns från deras sida. Ans JA

§ 8 Kassörens redogörelse
Bokslutet för 2017 är klart och gås igenom. -25 977 SEK för 2017. Inget hänt på
transaktionskontot sedan föregående möte.
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§ 9 Material till Avance
Allt inskickat till årsboken.
§ 10 FA
-

Fågelhundspokalen går till SISK. SGSK på andra plats. Årets fågelhund är utsedd och
presenteras inom kort.

-

WEB-anmälan till jaktprov har blivit försenad p g a den nya persondatalagen (GDPR).
Sannolikt kommer den till hösten 2019.

§ 11 Årsmöte 2018
Hålls den 12/5 kl 15.00 på Sörfjärdens camping.
§ 12 Huvudprov 2018
Diskussion om att ta tillbaka huvudprovet till Bruksvallarna den 21-22/9. FA informerar om
att JVVK kommer att hålla prov där samma helg. Beslut: Att låta provet vara kvar i Edevik
som tidigare beslutat. Kina Edh tillsammans med Lena Wallin har erbjudet sig att vara
Tävlingsledare resp. Kommissarie. JA kontaktar dem. Budget Skall göras.
§ 13 Huvudprov 2019
Diskussion om detta skjuts på till nästa möte. Öland är förbokat
§ 14 Huvudprov 2020
Diskussion om detta skjuts på till nästa möte.
§ 15 Utställningar 2018
Ännu ingen inbjudan till klubbdagen publicerad.
Beslut: En snabb budgetberäkning på att hålla utställning i Edevik visar att det ej vore
lönsamt. Enigt styrelsebeslut att ställa in utställningen i samband med huvudprovet.
§ 16 Utställningar 2019
Diskussion om detta skjuts på till nästa möte.
§ 17 Avelsfrågor
Skjuts på till nästa möte.
§ 18 Förtjänsttecken
Skjuts på till nästa möte.
§ 19 Övriga frågor
Inga.
§ 20 Nästa möte
2/5 kl 19.00
§ 21 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

