Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2019 04 24
Närvarande: Lena Blomström (LB), Jan Andersson (JA), Mikael Larsson (ML) och Per
Grönlund (PG)

§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 3 Till justeringsman utsågs ML.
§ 4 Dagordningen godkändes med ändringen att behålla § 7, § 10, § 17, § 18 och § 19. Övriga
paragrafer tas upp på nästa styrelsemöte.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll läses igenom. JA rapporterar från huvudprovet att detta var en trevlig
tillställning. Många till middagen både fredag och lördag. Svåra förhållanden och varierat
med fågel. Protokollet läggs till handlingarna.
§ 7 Kassörens redogörelse
Ingen kassör närvarande. Diskussion om att leja ut bokföringen på en redovisningsfirma för
att sköta vår bokföring. Ungefärlig summa för detta är 5000 SEK/år och i detta ingår löpande
bokföring, kvartalsrapporter samt årsrapport.
Beslut: Inget beslut fattas i frågan. Tas upp på årsmötet för diskussion.
§ 10 Årsmöte 2019
a; Motioner till årsmötet
Motion 1 angående möjlighet för lokalklubbarna att genomföra CACIT-prov
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med motiveringen att beslutet inte
avviker från FA:s arbetsordning. Syftet med att dela ut CACIT på SM och
specialklubbsprov är att göra det attraktivare för lokalklubbarna och öka delaktigheten i
FA och specialklubbarnas arrangemang genom att vara med och arrangera SM och
specialklubbsprov.

Motion 2 angående provplanering
Beslut: Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen med hänvisning till FA-PUR:s
pågående arbete med att få till en långtidsplanering för jaktprov.

Motion 3 angående Lokalklubbskommitté
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med hänvisning till att arbete med
WEB-portal pågår för att på detta sätt öka transparensen och delaktigheten i FA. En
lokalklubbskommitté skulle dessutom rent organisatoriskt bli svårhanterlig.
Motion 4 angående differentiering av Fjäll- och fältprov.
Beslut: Styrelsen ser inget hinder i att differentiera bedömningen på Fält och Fjäll, men
föreslår årsmötet att avslå motionen med hänvisning till att det är en regeländring. Motionären
är välkommen att lägga fram sitt förslag nästa år då arbetet med reglerna inleds och som skall
vara klart innan 2022.

Motion 5 angående anvisningarna
Beslut: Anvisningar är till för att liknande situationer skall bedömas lika och inte efter
godtycke med förbistring som resultat. Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med
motiveringen att det är en fördel att anvisningar och regler finns i samma häfte. De är tydligt
differentierade med svart och röd text för att underlätta för läsaren.

Motion 6 angående slopandet av premie för deltagande i högstatusprov för unghundar
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen med hänvisning till att det är en
regeländring. Motionären är välkommen att lägga fram sitt förslag nästa år då arbetet med
reglerna inleds och som skall vara klart innan 2022.

Motion 7 angående ändring av tidsregeln för premie från 1 ½ till 2 år för deltagande i
högstatusprov
Beslut: Styrelsen är positiv till motionen. FA-DURK har lyft frågan till SKK om att ändra
detta innan nästa regelrevidering som skall vara klar innan 2022. Således är vi i detta fallet
utelämnade till SKK. Styrelsen anser motionen besvarad enligt ovan förda resonemang.

§ 17 Övriga frågor
a; IT-stöd
Bakgrund: Beslut finns i CS SKK att det ska finnas ett färdigt system till nästa regelrevidering
2022. Erbjudande finns om att gå med i SBK:s system som idag används av SSRK och har
gjort så i 6-7 år och är nöjda med det. SKK:s system är i dagsläget mycket luddigt beskrivet
och någon närmare specifikation finns ej. Med tanke på hur de skött frågan tidigare ställer sig

styrelsen mycket tveksam till SKK:s förfrågan. Då det är en stor ekonomisk fråga är vi
mycket tveksamma till SKK:s förslag relaterat till att vi ej vet vad det kommer att innehålla.

Beslut: Vi förordar i dagsläget SBK:s system, men efterfrågar mer information från SKK
§ 18 Nästa möte
Konstituerande möte i samband med årsmötet eller strax efter årsmötet via telefon.
§ 19 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens långa möte.

Justeras
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