Protokoll : 11

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Telefonmöte 14 september 2020
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Emelie Svensson och
Angelita Nooni.
Anmält förhinder: Susanne Danheimer-Nilsson samt Anna Majaniemi samt Åsa Lundgren

151. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, kl 19.10
Mötet beslutade att välja till Angelita Nooni protokollförare för dagens möte

152. Val av justerare:
Mötet beslutade att välja Emelie Svensson till att justera protokollet.

153. Fastställande av dagordning:
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
154. Beslut per capsulam
-

Beslut per capsulam taget 2020-09-03 att ställa in Uppsala och Vårgårda
utställningarna pga Covid – 19.

155. Beslut via AU:
-

Inga beslut.

156. Godkännande av föregående protokoll:
-

-

I tidigare protokoll har felaktigt noterats att sponsor avtal med Agria var klart samt att fotografier
för FUR var klart. Dessa är inte färdiga och ska ligga kvar i uppdragslistan.
Justeras även Rapporter 146 Prov-och tävlingskommittén d) enligt följande
”Reglerna för poängberäkning gällande allroundhunden har ändrats. För att det skall bli en
rättvisare poäng fördelning så ändras utställningspoängen för att likna de övriga
BIR/BIM 12 POÄNG
Cert 15 POÄNG
CHAMPIONAT 20 poäng
Information ska läggas ut på hemsidan
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157. Inkommen post
-

Se bifogad bilaga 1. inkommen post.

158. Inkommen skrivelse
-

2 skrivelser har inkommit, behandlas under beslut.
(1. önskan om dispens avseende HD röntgen. 2. nominering Hamiltonplaketten.)

159. Utgående post
-

Se bifogad bilaga 1. Utgående post.

160. Uppföljning av uppdragslistan
-

Se bifogad bilaga 2. Uppdragslistan.
13. Årslistorna - klart

161. Rapporter
a) Ordförande:
-

inget att rapportera

b) Kassören:
-

redovisar en kort ekonomisk rapport

c) Avel- och hälsokommittén
-

inget övrigt att rapportera fortsatt uppföljning av RAS

d) Prov-och tävlingskommittén
-

inget att rapportera

e) Utställningskommittén:
-

påminnelse till rasklubbar att inkomma med ansöka om utställning till 2022.
Carola har mejlat tidigare bokade domare och skickat ut ny inbjudan till utställningar under 2021.

f) Webbmaster – hemsidan
-

inget att rapportera

g) Rasklubbarna
-

Krister ska delta på möte med Schipperkeklubben

162. Punkt för beslut
a) Fullmäktige:
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-

Mötet beslutar att, inget fullmäktige kommer genomföras under 2020 med anledning av
Covid-19

b) Årslistor år 2020:
- Mötet beslutar att, 2020 års listor utgår med anledning av att den rådande situationen har
minskat möjligheter till att samla resultat. Endast utförda BPH och Vallanlagsprov kommer gå
att tillgodoräkna sig till nästa år.
c) Inkommen skrivelse om dispens avseende HD röntgen med anledning av att det inte går
utföra röntgen till följd av en skada som orsakat inopererad metallplatta i lårbenet.
- Styrelsen beslutar att följa rasklubbens styrelse/avelsgruppens beslut att man inte ser något
hinder för röntgen. Därmed anser man att dispens bör avslås, om inte SKK anser att dispens
är aktuell.
d) Specialklubbskonferens 30-31 januari 2021:
Styrelsen anser det vara möjligt att delta på digitalt möte.
e) Andra remissomgången SKKs Allmänna regler för utställning, prov, tävling och
beskrivning:
- Då vi inte varit del av remissgenomgång nummer 1, gör styrelsen bedömning att vi inte har någon
synpunkt på remissomgång 2.
f) Remissomgång 2 - Regler för nosework
- Styrelsen har inte haft insyn i remissomgång 1 avseende nosework och har därmed inte någon
synpunkt på remissomgång 2.
g) Nominering till Hamiltonplaketten:
- inkommit nominering till Hamiltonplaketten. Styrelsen beslutar att skicka den vidare till SKK.
h) Beslutar att ändra ”skrytsidan” till att heta "Du och din hund"
Ändrar i anmälningsblanketten, tar bort galleriet och använda en och samma sida till bilder.
Emelie pratar med Lisa om ändring på hemsida

163. Övriga frågor:
-

avelskonferens skjuts fram till 2021, med anledning av det rådande läget.

164. Nästa möte:
Annelie skickar ut förslag på mötestider att boka upp under hösten.

165. Mötets avslutande:
Ordföranden tackar för genomfört möte och avslutar mötet kl 20.35
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_______________________________
Ordförande: Carola Lindekrans

_______________________________
protokollförare: Angelita Nooni

_______________________________
Justerare: Emelie Svensson
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