Svenska Gordonsetterklubben
Protokoll fört vid SGSK styrelsemöte per telefon 2019 11 05
Närvarande: Jan Andersson (JA), Ewa Gröning (EG), 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 Ewa Gröning.
§ 4 Dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående protokoll
Protokoll från lästes igenom. Sista meningen i § 9 a ströks. Protokoller lades därefter till
handlingarna.
§ 6 Sekreterarens redogörelse för inkomna skrivelser
•
Inkommet från FA-DURK angående att regelrevidering påbörjas 2020 01 01.
•

Inbjudan till träningskurs i ÖNFK:s regi för våra medlemmar.
Beslut: Styrelsen beslutar att tacka nej till detta. JA meddelar ÖNFK/Lasse Tano detta.

•

Medborgarskolan angående samarbete med ett studieförbund. En del hjälp finns att
hämta därifrån. Finns all anledning att forska vidare i detta.

•

Inbjudan till rasklubbstorg; My Dog 2020
Beslut: Att ej deltaga i detta evenemang.

•

Skrivelse från SSRK lämnas utan vidare åtgärd.

•

Minnesanteckningar FA/DURK

•

SKK; CS-protokoll 5 och 6 inget av värde för vår del.

§ 7 Kassörens redogörelse
Kassören ej närvarande på dagens möte p g a sjukdom. JA har sammanställt ett preliminärt
delbokslut. En enig styrelse anser att den ekonomiska redovisningen skall finnas till varje
möte. En strategi för att detta diskuteras. JA kontaktar Lena H.
§ 8 Material till Avance
JA skrivit ihop en text och skickat in bilder.
§ 9 FA
a; FA:s organisationsutredning. Utredningen skall fortsätta, i dagsläget oklart hur detta skall
ske. En hel del konkreta förslag finns, frågan är hur dessa tas tillvara. Inget som ännu tagits
upp på FA-VU:s möten där frågor av mindre dignitet verkar ta upp mötesutrymmet.
b; CACIT. Vi står fast vid vår tidigare åsikt: ” Nuvarande förslag är 20 hundar med
någorlunda långt avstånd mellan proven. Prioriteras enligt följande: Högstatusprov,
Specialklubbs huvudprov och lokalklubb.”
c; Hemsidan. Nya offerter på väg in. Ny hemsida kan påbörjas innan årsskiftet.
d; Arrangera jaktprov. Ett utkast till hur det kan se ut kan komma att presenteras innan jul.
§ 10 Huvudprov 2020

Rapporter inkommit under hösten att fågeltillgången varit dålig i Orsa Finnmark. Förslag att
upprätta en plan B. JA kontaktar de som är bekanta med markerna i Älvdalen.
§ 11 Utställning 2020
Albacken bokat med både stugor och kök. Domare ej klar. Förslag på Arild Berget, Trysil.
Sannolikt kommer han ej hinna bli auktoriserad på alla våra raser innan utställningen. Nytt
förslag är paret Presterudstuen.
Utställningen 2021 går av stapeln den 27/6. Mats Jonsson klar som domare.
§ 12 Avelsfrågor
Tina Hedman meddelat att hon kliver av som avelsfunktionär. Diskussion hur lösa den
uppkomna situationen. Förslag finns att ta in en kompetent person med ett stort intresse för
avel. Styrelsen ser inget hinder att den personen finns inom en annan ras.
Beslut: Styrelsen bifaller detta förslag.
§ 13 KF
Inget protokoll inkommit ännu. En sammanställning från Åke Berglund har inkommit.
§ 14 Övriga frågor
a; KE tar upp frågan angående ändring av datumen för VFP. Skall stå i reglerna när och hur
proven skall ligga. Derby/pokal först och därefter SM. Annonsen till provet skall länkas från
FA:s hemsida till arrangören med anledning av svårigheter att navigera på FA:s hemsida.
b; Viltpris
Införande av för 1 poäng för detta i statuterna för våra vandringspris har diskuterats vid
tidigare möte.
Beslut: Att införa 1 poäng för VP i Ökl samt i de statuter det gäller. Maximalt 1 VP får
tillgodoräknas. I de vandringspris som ej är skänkta av SGSK måste revideringarna
godkännas av den som skänkt det. Lena Blomström får i uppdrag att implementera detta.
Information om detta skall ut innan årsskiftet.
§ 15 Nästa möte
16/1 kl 19.00
§ 19 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras
Per Grönlund

