Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2019 01 29
Närvarande: Lena Blomström (LB), Lena Hadarsson (LH), Jan Andersson (JA), Tina
Hedman (TH), Ewa Gröning (EG) 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 som den förelåg.
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från 18 11 21 och 18 12 18 läses igenom och lägges till handlingarna.
§ 6 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
-

Uppmaning från Tema Jakthund, där vi har ½ sida till förfogande, att inkomma med
något vi vill skriva om. JA har annonserat om vårat huvudprov.

-

Minnesanteckningar från DURK. Lämnas utan vidare åtgärd.

-

Protokollsutdrag från FA-VU angående prispengar på jaktprov. Ärendet under vidare
utredning från SKK.

-

Information från FA angånde 1 års gratis medlemskap till nya medlemmar.

-

Inbjudan till Sunne jaktmässa. Lämnas utan vidare åtgärd.

§ 7 Kassörens redogörelse
Bokslutet klart. Visar ett överskott på 35 121 SEK trots en avskrivning på 8 385 SEK för
medlemsmaterial. I dagsläget finns 186 022 SEK fonderade i ett lågrisk fondkonto där
avkastningen inte har varit alltför hög de senaste åren. Diskussion runt hur vi gör med dessa
medel då det enligt börsanalytiker förväntas bli en tillbakagång på börsen. Just nu osäkert
med alla pengar placerade på ett och samma ställe. Inget beslut fattas idag. Frågan hänskjuts
till nästa möte.
§ 8 Material till Avance
Annons om vårat huvudprov inskickad.
§ 9 FA
-

Projekt pågår inom angående Avances framtid. Delbetänkande från projektgruppen
kommer att lämnas på årsmötet.

-

Samtidigt pågår en översyn av FA:s arbetsordning. Förslag från denna grupp kommer
att lämnas på årsmötet. Skrivelse har skickats till lokalklubbar. Projektplan har
inkommit till SGSK.

-

Kontakt har tagits med SÄK angående nytt kommissarieprogram. Grov kalkyl från
deras sida så kommer kostnaden att landa på 200-250 000 SEK.

§ 10 a; Årsmötet 2019 kommer att hållas 11/5 kl 16.00 på Sörfjärdens camping. Temat i
samband med årsmöteshelgen är Avanceutredning, organisationsutredning samt
provplanering. Alla lokalavd. Är speciellt inbjudna.
b; Årsmöte 2020. Förslag finns att lägga detta i närheten av Arlanda.
§ 11 Huvudprov 2019
Hålls 12-14/4 på Öland. Klara domare än så länge är Thore Larsson, Torbjörn Larsson och
Lars Olander.
§ 12 Huvudprov 2020
Kommer att hållas på skog i Noppikoski. Förläggning och restaurang är bokade.
§ 13 Utställning 2019
Hålls 7/6 i Östersund. Arvid Göransson är domare. I år endast utställning och ingen klubbdag.
§ 14 Utställning 2020
Färdig med planen inför detta under sommaren. Försök att anordna klubbdag i samband med
detta. Grov plan färdig senast 1/7.
§ 15 Avelsfrågor
TH har skrivit enl. SSK:s mall, ang. champions tas enbart SEUCH och SEJCH med. JA
lägger till jaktprovs-statistik när denna kommer från SKK. Arbetet med RAS har ej påbörjats.
SKK:s mall väldigt omfattande.
§ 16 Vandringspriser
Meriter har inkommit till årets vandringspriser.
§ 17 Övriga frågor
a; Brev till VFK

b; WEB-master

Utkast har skickats till styrelsen.

Kristina Edh har erbjudit sig att sköta hemsidan.
Beslut: JA kontaktar KE och diskuterar överlämning
av hemsidan.

§ 18 Nästa möte bestäms till 12/3 kl 19.00.
§ 19 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Per Grönlund

Lena Blomström

Jan Andersson

