Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2019 08 06
Närvarande: Lena Blomström (LB), Jan Andersson (JA), Ewa Gröning (EG) del av mötet,
Kristina Edh (KE), Peter Hoyer (PEH) 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 LH.
§ 4 Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från 19 06 27 lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
•
Skriftlig rapport från Stellan Johansson angående Arrangera jaktprov. Tas upp under
§ 9.
•
Minnesanteckningar från FA-DURK. CACIT-frågan tas upp under § 9.
•
Inbjudan till Brush-up från SKK. I dagsläget ej aktuellt med att skicka någon. KE pratar med
Ulrika Reunanen som är utställningsansvarig i NNFK och även gått utbildningen.
•
Inkomna disciplinnämndsärenden från SKK. Läggs till handlingarna utan åtgärd.
•
SKK:s organisationsutredning. Tas upp under § 9.
•
Inbjudan till VM i Serbien för Stående fågelhundar. Tas upp under § 9.
•
Förfrågan från NNFK om att arrangera utställning i samband med deras klubbdag. Frågan
hänskjuts till FA-PUR. JA tar med detta.
•
SSRK:s brev till CS SKK.
§ 7 Kassörens redogörelse
Inkommit 11 173,75 SEK från ÖFK, vilket även är resultatet från huvudprovet på Öland. Saldo på
kontot är 93 188,56 SEK. Styrelsen är enig om att resultaträkningen skall vara med inför varje möte.
§ 8 Material till Avance
Ej aktuellt.
§ 9 FA
a; FA:s organisationsutredning diskuterats få senaste FA-VU. PEH sitter på mycket material angående
arbetsordningar etc inom FA. PEH vidarebefordrar det materialet till Lena Larsson att ta upp i FAVU. Tanken är att en extern grupp skall fortsätta utredningen. PEH sammanställer ett historiskt
dokument över FA.
b; SKK:s organisationsutredning är i dagsläget under fortsatt bevakning.
c; SSRK:s brev till SKK läggs till handlingarna och lämnas utan åtgärd.
d; Nuvarande förslag är 20 hundar med någorlunda långt avstånd mellan proven. Prioriteras enligt
följande: Högstatusprov, Specialklubbs huvudprov och lokalklubb.
e; Inbjudan till VM i Serbien. En intresseförfrågan om deltagande kommer att gå ut. I dagsläget
avsaknad av lagledare. FA lägger ut annons på hemsidan.
f; Arrangera jaktprov. I dagsläget haft ett första möte. Nästa möte kommer att hållas i september.
§ 10 Huvudprov 2020
Går på skog i Noppikoski 12-13/9. Mikael Larsson tillfrågas som provledare. Förslag på möjliga
domare är Niklas Köhler, Kjell-Åke Gerdin, Peter Hoyer och Kristina Edh.
§ 11 Utställning 2020
Förslag att förlägga denna till 27-28/6 och att arrangera en klubbhelg i samband med denna. EG tar
tag i detta och bokar stugor.

§ 12 Avelsfrågor
Förfrågan inkommit från Tina Hedman om att utöka avelsfunktionärerna med ytterligare en person
inför revideringen av RAS. Ann-Kristine Estrafiadis tillfrågad och tackat ja. Diskussion i styrelsen
angående detta. Eniga om att det vore bra med veterinärkompetens ffa avseende uppföljningar av
uppsatta mål.
Beslut: Att ej tillsätta Ann-Kristine Estrafiadis som avelsfunktionär. Att söka efter någon med
veterinärkompetens att vara avelsfunktionär. PEH kan hjälpa till med det tekniska vid revideringen av
RAS.
§ 13 Vandringspriser
a; Viltpris. Diskussion om att införa viltpris i poängberäkningen för VP.
Beslut: Att införa detta vid nästa revidering av VP. Tas upp på nästa möte.
b; Ras-häftet. KE läst igenom detta. Häftet kan kortas ned till en A4 och i övrigt hänvisa till hemsidan.
c; Utställning 2019. Priset för bästa jaktprovsmeriterade hund delas mellan Girifjällets GZ Boss och
Endalhöjdens Dolly Parton.
§ 14 Nästa möte
24/10 kl 19.00.
§ 19 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

