Svenska Gordonsetter klubben
Protokoll styrelsemöte SGSK per telefon 2018 06 26
Närvarande: Jan Andersson (JA), Ewa Gröning (EG), Mikael Larsson (ML) och Per
Grönlund (PG).
§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Kallelsen
Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 3 Justeringsmän
Till Justeringsman valdes ML
§ 4 Dagordningen
Dagordningen godkändes utan tillägg.
§ 5 Föregående protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna.
§ 6 Sekreterarens redogörelse inkomna skrivelser


Brev från SNFK har inkommit. Kommer att behandlas i FA:s organisationsutredning.



CS-protokoll från SKK. Läggs till handlingarna utan åtgärd.



Inbjudan till hundgenetikgruppens symposium har inkommit.



Inbjudan till rasklubbstorget på Stora Stockholm har inkommit.

Beslut: Att ej stå på Stora Stockholm
§ 7 Kassörens redogörelse
Ej närvarande. Delbokslut måste göras för att veta hur vi ligger till.
§ 8 Material till Avance
Tas upp på senare möte. Manusstopp i oktober.
§ 9 FA


Gratis medlemskap till nya ägare inom alla specialklubbar. Arbetsformer för detta
diskuteras med SKK. Kostnaden för specialklubb blir ca 45 SEK första året.



Tillsatt en organisationsutredning. Vår representant är Eva Granefeldt. Hon kommer
att bjudas in på styrelsemöte när de haft sitt första möte.



WEB-anmälan. SKK kommer att anlita en extern datakonsult. Systemet är tänkt att
vara i drift till våren 2019. Arbetet kommer sannolikt att ske i en flerstegsraket.



Redovisning av jaktprovsresultat har ej lagts ut på FA:s hemsida. Detta beror på att de
ej kommit in.

§ 10 Årsmöte 2018
Protokoll utskickat för signering. Ännu ej kommit tillbaka till sekreterare. Lågt deltagarantal
på årsmötet. En god tanke kan vara att engagera en föreläsare för att locka deltagare.
Redogörelse för vad som diskuterades kommer att skickas ut.
§ 11 Huvudprov hösten 2018
Det mesta runt provet är klart.
§ 12 Huvudprov våren 2019
Inget nytt att rapportera.
§ 13 Huvudprov hösten 2020
Skogsprov föreslaget. Tillstånd på Orsa besparingsskog.
§ 14 Utställningar 2018
Utställningen förlöpte väl. Dryga 40-talet hundar var med. Inväntar ekonomisk redovisning.
§ 15 Utställningar 2019
JA kollar vilka datum som är bokade.
§ 16 Avelsfrågor


Uppdrag från årsmötet att skriva om avelsrådets rapport. JA har begärt in d:o
dokument från övriga specialklubbar.



Mejl har inkommit från SKK angående HD och ED. Vidarebefordras till styrelsen via
mejl.

§ 17 Vandringspriser
Tas upp på nästa möte då Lena Blomström är med.
§ 19 Övriga frågor
a; Brev till VFK
Skickas ut via mejl då det är klart.
b; Förtjänsttecken
Om saken uppfattats rätt så krävs en ändring av stadgar för att kunna dela ut förtjänsttecken

ytterligare information i frågan måste inhämtas.
c; Klubbdag
Ett uppskattat arrangemang där Karin Bysell dragit ett stort lass. Diskuteras vidare på nästa
möte.
§ 20 Nästa möte
Torsdag 2/8 kl 19.00
§ 21 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras

Per Grönlund

Jan Andersson

Mikael Larsson

