Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2019 06 27
Närvarande: Lena Blomström (LB), Jan Andersson (JA), Ewa Gröning (EG), Kristina Edh
(KE), Peter Hoyer (PH) och Per Grönlund (PG)
§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§ 2 Kallelse
Mötet ansågs behörigen utlyst.
§ 3 Val av justeringsman
Till justeringsman utsågs EG.
§ 4 Dagordningen
Godkändes med följande tillägg under § 19 e; Avtal mellan de nordiska klubbarna angående
valpannonser.
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från konstituerande och 19 04 24 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
•
Inkommit förslag på kandidater till SKK CS. SGSK förordar Anna Fors Ward som kandidat.
•
Förfrågan från DGSK om gammalt avtal mellan de nordiska klubbarna om att annonsera gratis
på respektive hemsidor. Tas upp under övriga frågor.
•
Inkommit information från SKK om disciplinnämndsärenden. Läggs till handlingarna utan
åtgärd.
•
Skrivelse från SSRK angående efterregistrering av labradorer. Tas upp under övriga frågor.
•
Medlemsstatistik SGSK. Läggs till handlingarna utan åtgärd.
•
Förfrågan från Sveriges hundungdom angående medlemskap i SGSK för deras medlemmar.
Tas upp under övriga frågor.
•
Förtydligande från SKK angående rökförbud på utställningar. Endast på de platser där det
anordnas idrottsevenemang.
•
Information från SKK föreningskommitté angående GDPR och publicering av protokoll
elektroniskt. Tas upp under övriga frågor.

§ 7 Kassörens redogörelse
Ej närvarande. F n finns 94 477 SEK på kontot. För att kunna följa ekonomin bättre ombeds kassören
inkomma med delårsbokslut innan 5/7. Utställningen gick med ett överskott på ca 2700 SEK.
Redovisningen från Huvudprovet 2019 är ej klart.
§ 8 Material till Avance
Förfrågan från SKK om specialklubbar vill behålla sina rader eller om FA vill ha en gemensam ruta i
Hundsports jakthundsbilaga. Övriga specialklubbar inom FA vill behålla sina rader.
§ 9 FA
SKK:s organisationsutredning: Inget färdigt förslag finns ännu, i dagsläget endast ett uttalande från
Ulf Uddman. Förslaget kommer sannolikt att läggas fram som en motion på KF. Om motionen röstas
igenom så har SGSK ej längre kvar sin status som Specialklubb. Ett framtida alternativ är att
specialklubbarna blir större och hanterar fler raser, i vårat fall kan FA bli vår specialklubb liknande
SVK:s organisation. JA har skickat ut detta till övriga specialklubbar. Frågan kommer att lyftas i FA/
VU.
IT-stöd: Stellan Johansson har varit på möte med SKK. Upplägget är betydligt proffsigare denna gång.
Nytt möte kommer att hållas i september då även kostnaden kommer att presenteras. Vårat krav är att

det IT-stödet skall vara färdigt 2021.
Informellt ordförandemöte har hållits. Förklaring och bakgrund till detta ges.
§ 10 Årsmöte 2019
Diskussion runt FA:s organisationsutredning. Viktigt att genomlysningen ej tappas bort och tappar
styrfart samt att de konkreta åtgärderna hanteras. Klara riktlinjer för hur kommittéerna skall arbeta.
Viktigt att arbetsordning finns för kommittéerna samt att det finns en delegeringsordning. Detta har
funnits historiskt sett, men har försvunnit på vägen. En enig styrelse ger JA i uppdrag att ta med våra
krav till FA/VU.
Motionen angående CACIT bifölls, med vissa justeringar, av ett enigt årsmöte. JA får i uppdrag att ta
med beslutet till FA/VU och till vår representant i FA-DURK.
§ 11 Huvudprov 2019
Preliminärt resultat är +15 000 SEK, vilket innebär ca 7 500 SEK till oss. Diskussion huruvida vårat
huvudprov skall ligga på våren eller ej. KE lyfter fram att det krävs en mycket god provplanering, men
att det skall finnas utrymme för samtliga specialklubbar att ha prov på hösten.
§ 12 Huvudprov 2020
Kommer att hållas på skog i Noppikoski. Boende och marker färdiga.
§ 13 Utställning 2019
Förlöpte väl med ett plusresultat ca 2 700 SEK. 34 anmälda hundar, många inom NNFK:s
upptagningsområde. Tråkigt nog tävlades det ej om vandringspriserna, vilka f ö finns utspridda hos en
del som erövrade dem förra året. Dessa bör å det snaraste bringas tillbaka till SGSK. Dessa kommer
att delas ut ändå i efterhand och där ställningen är lika så delas priset.
Beslut: VP kommer att delas ut utifrån resultatlistorna. Vid lika resultat så delas priset. EG kontaktar
de berörda för att få tillbaka VP:na för utställning.
§ 14 Utställning 2020
Inplanerat till 6/6. Nästa år försöka samordna utställningen med klubbhelg. Förslag finns på
midsommarhelgen. Alla funderar på till nästa möte vilken helg som skulle lämpa sig bäst.
§ 15 Avelsfrågor
Rapport från avelsfunktionärer (AF). Revidering av RAS kommer att ske. Uppmaning från styrelsen
till AF att ta del av senaste årsmötesprotokollet.
§ 16 Vandringspriser
a; VP-ansvarig: Med tanke på de saknade VP bör det finnas en ansvarig som håller reda på var de
finns och ser till att de delas ut i vederbörlig ordning. Kort och gott verka som ett stöd för jaktprovsoch utställningskommissarie.
Beslut: Att utse LB till VP-ansvarig.
b; Viltpris: Förslag att detta bör finnas med i statuterna för våra VP för att harmonisera med
jaktprovsreglerna. Frågan hänskjuts till nästa möte.
§ 17 Övriga frågor
a; Angående elektroniska protokoll: Rekommendationer från föreningskommittén inom SKK att ej
skriva ut namn i protokoll. Vidare anser de att protokollen ej heller bör publiceras offentligt på
hemsidor utan rekommenderar någon lösning så att bara medlemmar kan se dem. Styrelsen eniga om
att protokollen skall publiceras offentligt på hemsidan, men om det är känslig information om
medlemmar så skall namnen avidentifieras.
Beslut: Att publicera protokollen offentligt och ej endast för medlemmar. Samtliga närvarande
styrelsemedlemmar ger sitt medgivande till att deras namn publiceras offentligt i protokollen.
b; Sveriges hundungdom

Förfrågan från Sveriges hundungdom om deras medlemmar kan bli medlemmar i SGSK i och med att
medlemsavgiften i Sveriges hundungdom är betald. Detta för att locka framtida medlemmar till
SGSK. För detta utgår en ersättning från SKK med X 80 SEK direkt till klubben
Beslut: Att säga ja till detta. Frågan lyfts även inom FA/VU.
c; Rasinformationshäfte
Aktualiserades i och med en förfrågan från ÖSFK om vi ville sprida information om rasen på Elmia
Game Fair. Eniga om att ett häfte bör finnas. Information finns på hemsidan om rasen.
KE får i uppdrag att läsa igenom detta och se om något behöver kompletteras eller ändras.
d; Brev från SSRK
SSRK skrivit en skrivelse till CS inom SKK angående att de motsätter sig efterregistrering av
labradorer. Skickats runt till övriga special- och rasklubbar för underskrift. SGSK ej skrivit under
detta. Ett uttalande från CS är att vänta.
Beslut: Invänta uttalande från CS innan vi agerar eller skriver under något.
e; Avtal mellan de nordiska klubbarna angående valpannonser
Har funnits ett gammalt muntligt avtal de nordiska klubbarna emellan att annonsera gratis om valpar
på resp lands hemsida. Ingen av de närvarande styrelsemedlemmarna känner till något sådant avtal,
vilket vi även förment skulle ställt oss utanför. Förfrågan har inkommit från DGSK om SGSK vill ingå
i ett sådant avtal. (Notera också att NGK tar avgift även från medlemmar och att DGSKs medlemmar
redan idag får annonsera gratis på vår hemsida)
Beslut: Att medlemmarna i andra klubbar inom norden får annonsera gratis på vår hemsida.
§ 18 Nästa möte
7/8 kl 19.00
§ 19 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras
Per Grönlund

