Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2018 10 25
Närvarande: Lena Blomström (LB), Jan Andersson (JA), Mikael Larsson, Tina
Hedman och Per Grönlund (PG)

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 3 Till justeringsman utsågs TH.
§ 4 Dagordningen godkändes
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från 18 06 26: LB lämnar kort redogörelse för Hundgenetikgruppens symposium i
Uppsala angående forskning på genetiska orsaker till olika sjukdomar hos hund.
Protokoll från 18 08 15: Förtydligande § 7 Ekonomi som anses vara god för tillfället.
Delårsbokslut per 18 07 17 visar ett resultat på 31 188 SEK. § 14 Utställningen i juni ger en
vinst på ca 2000 SEK.
§ 6 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser


Information angående avgift till SGSK för förstagångsmedlemmar.



Från SKK angående utlåtande avseende HD/ED, har mejlats ut till
styrelsemedlemmar.



Protokoll från CS/SKK nr 1, lämnas utan åtgärd.



Inbjudan till avelsfunktionärsutbildning.



Information från valberedningen till kennelfullmäktige.



Inbjudan till kennelfullmäktige och specialklubbskonferens, tas upp under övriga
frågor.

§ 7 Kassörens redogörelse
Ej närvarande. Redovisningen för huvudprovet ej klar.
§ 8 Material till Avance


JA lägger in berättelse om huvudprovet i krönikan.



PG och ML skriver om klubbdagen, ML huvudansvarig.

§ 9 FA/SKK


SKK har inte lyckats att presentera något IT-stöd enligt avtalet undertecknat 2016 och
kan inte på en direkt fråga komma med något lanseringsdatum. Flera klubbar har sagt
upp avtalet med SKK. Dialog med Svenska Älghundsklubben förs att gå in i deras

aktiebolag för en summa av 100-200 000 SEK, billigare ju fler klubbar som går med.
Parallellt med detta kräva av SKK att ej betala in registreringsavgifter, summan där
uppgår till ca 70 000 SEK/år.
Beslut: Föreslå FA att säga upp avtalet med SKK.


FA/PUR och DURK vill begränsa antalet tillfällen för Skl. Lång diskussion runt detta
med många bra synpunkter, men inget beslut fattades i frågan.

§ 10 Årsmöte 2019
Avhandlat vid tidigare tillfälle.
§ 11 Huvudprov 2018
En blöt tillställning i form av mycket nederbörd i olika former. Provledningen gjorde ett
utmärkt arbete för att arrangera detta.
§ 12 Huvudprov 2019
Inget nytt att rapportera.
§ 13 Huvudprov 2020
Möjlighet finnes att ha det i Orsa Finnmark. TH kontaktar SNFK för att efterhöra möjligheter
till samarrangemang.
§ 14 Utställningar 2019
Möjlighet att endast ha en utställning under 2019 då vi blivit bestraffade av SKK för att vi
ställde in en utställning under 2018 (i samband med huvudprovet). Thomas Wiklund kommer
att författa en skrivelse och ifrågasätta mot beslutet.
§ 15 Utställning/ar 2020
Datum inlämnat/de.
§ 16 Avelsfrågor


Ännu inget svar från SKK angående färgerna på vår ras och registrering.
1 uppfödare har rapporterat in klolossning, tiken och avkomman klolossning.

§ 17 Vandringspriser
Separat möte kommer att hållas runt detta.
§ 18 Övriga frågor
a; Brev till VFK. Ännu inget hänt i frågan. PG och LH får i uppgift att författa detta.
b; Förtjänsttecken. Ännu inget hänt i frågan.
c; Specialklubbskonferens i Stockholm 2-3/2. En del intressanta ämnen för vår del bl a
arrangera jaktprov.
Beslut: Att skicka en representant från FA.
d; Kennelfullmäktige. JA frågar Åke Berglund om han har möjlighet.

§ 19 Nästa möte
Beslutas till den 21/11 kl 19.00
§ 20 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras

Tina Hedman
Jan Andersson

Per Grönlund

