Verksamhetsberättelse SGSK 2018
SGSK har varit representerat i Följande FA-kommittéer. FA-VU Jan Andersson, FA-DU/RK Thore Larsson,
FA-PUR Jan Andersson och FA-JK Jan Andersson.
Under 2018 har styrelsen haft 8 st protokollförda sammanträden. Förutom dessa har det förekommit en mängd
informella kontakter via telefon och internet.
Arbete med att vända trenden med minskade medlemssiffror har fortsatt under 2018, en viss avstanning av
medlemsökning har skett, men vi fortsätter att marknadsföra oss och analysera vad vi kan göra bättre
Årsmötet var utanför Sundsvall där en liten skara hade mött upp, vi måste hitta nya sett att locka vår
medlemskår till detta event som är vårt högsta beslutande organ i klubben. Helgen bestod av en mängd
möten/workshops i kommittéer och i större forum. Diskussion ang provplanering, Cacit, årsmöteshelgen mm
stod på agendan.
I Juni höll vi en klubbdag utanför Östersund med utställning, skytte, apporttävling mm som blev ett lyckat
evenemang. Stort tack till Karin Bysell mfl som råddade runt tillställningen.
2018 hade vi vårt huvudprov i Edevik i NNFK’s region, ett litet trevligt ställe. Vädrets makter var inte med oss
under vår helg då det ömsom regnade, haglade och snöade. Men fågel hittades om än lite sparsamt. Vinnare av
Segrarklassen blev en röding (Norrrlandsguidens Eldibaken äg/för:Niklas Sundberg) med två Gordon bakom sig
(2:a Åshöjdens Walther äg/för Jan Andersson, 3:a Åshöjdens Zassa äg/för Fredrik Andersson), bästa Ökl blev
Zettertjärns Vånna äg/för Kritina Edh och Bästa Ukl blev Fjällpilens GE Seniora Reinia äg/för Wanda Dalsten.
Tyvärr fick vi ställa in utställningen då vi i sista stund fick byta område från Bruksvallarna till Edevik. Ett stort
Tack till Kina Edh och Lena Wallin som höll i trådarna under den blöta helgen.
Årets högstatusprov kröntes för våran del av att Fjällpilens GE Seniora Reinia uppf/äg/för Wanda Dalsten vann
Fjällpokalen när sen kullbrodern vann Norskt Derby, så var lyckan total, stort grattis Wanda för en lyckad kull,
dessa hundar får vi säkert se framöver. I övriga högstatusprov lyste vi med frånvaro. Detta kan förklaras lite med
att vi hade få startande hundar i segraklass under året jämfört med 2017. Men det är bara att ta nya tag inför
2019.
Årets utmärkelser redovisas i sin helhet nedan. Ett stort Grattis till alla.
SGSK’s ekonomi som redovisas separat, går med plus under 2018 och detta p.g.a våra funktionärer som
verkligen har tänk på ekonomin vid varje evenemang. Intäkterna är fortsatt höga ifrån FA, men detta kommer
inte vara för evigt då vi har stora utmaningar framåt med IT-stöd för våra jaktprov mm.,
Styrelsen vill härmed tacka alla funktionärer som bidragit till att klubbens verksamhet och aktiviteter har
fungerat på ett utmärkt sett under året.
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Till valberedning utsågs Mikael Larsson (sammankallande), Stellan Johansson Ledamot
Som revisorer valdes Catarina Byberg (sammankallande), Bengt-Olof Jansson, ledamot, Stellan Johansson suppl
och Thomas Schaffer suppl.

