Protokoll : 13

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Telefonmöte 23 november 2020
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Emelie Svensson
samt Anna Tjäder
Anmält förhinder: Susanne Danheimer-Nilsson, Åsa Lundgren samt Angelita Nooni

180. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, kl 19.07
- Mötet beslutade att välja till Annelie Karlsson Karjalainen protokollförare för dagens möte

181. Val av justerare:
- Mötet beslutade att välja Anna Tjäder till att justera protokollet.

182. Fastställande av dagordning:
- Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
183. Beslut per capsulam
- Inga beslut har fattats via capsulam.
184. Beslut via AU:
- Inga beslut har fattats via AU.
185. Godkännande av föregående protokoll:
- Föregående protokoll godkändes via capsulam beslut.
186. Inkommen post/ skrivelse
- Se bifogad bilaga 1. inkommen post.
187. Utgående post
- Se bifogad bilaga 1. Utgående post.
188. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. Uppdragslistan.
- Hämta hem verifikationer och revisionsberättelse - Klart
- Sända vidare gällande dispensansökan för tik- Klart
- Sända ut information till rasklubbarna gällande inställt Fullmäktige samt årslistor – Klart
- Sända in SSR:s RAS till SKK – Klart
- Meddela RDSG beslut gällande exteriörbedömning – Klart
- Sända svar till CBP om vilka som deltar på det digitala årsmötet 2021-02-21 – Klart
- Ansöka om nytt datum för GOS och OESS 2021 – Klart
- Sända svar gällande Bergamasco till SKK – Klart
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189. Rapporter
a) Ordförande:
- Inget att rapportera
b) Kassören:
- Kassören redovisar en kort ekonomisk rapport
- Ingen utdelning kommer ske till rasklubbarna för år 2020 förutom att man år 2021 kommer
lägga till avkastning för Motala utställningen år 2021.
c) Avel- och hälsokommittén
- Ingen rapport.
d) Prov-och tävlingskommittén
- Förslag på att lägga mer krut på BPH under år 2021då år 2020 varit väldigt stillsamt.
Vara mera aktiva med aktiviteter för att vi ska synas utåt.
e) Utställningskommittén:
- Ansökan utställningar år 2022 är godkända och klara men med en ändring då SGVK fick
byta tillbaka dag från söndagen till fredagen vid Piteå utställningen eftersom SKKs
utställning flyttas tillbaka till Piteå igen.
- Utställningskommittén förklarar problemet angående domarbokningar för år 2021 pga
covid-19. Svenska allrounddomare kommer bokas i första hand.
- Exteriörbedömning som Dansk-svenska Gårdshundklubben skulle ansvara för skjutas fram
Pga Covid-19 restriktionerna och kommer köras eventuellt i vår.
f) Webbmaster – hemsidan
- Ingen rapport
g) Rasklubbarna
- SSK ansökt om bidrag för ett BPH i maj 2021 som ordförande godkänt.
- Ordförande informerar från en rasklubb som uttryckt i protokoll att dom inte vill ta emot
Post från SGVK som inte gäller deras ras. Ordförande får i uppdrag att förklara för
rasklubben att rasklubben måste ta emot all post och delge berörda även om det gäller
annat än rasklubbens ras.
- Mötet diskuterar att det verkar som rasklubbarna inte förstår SGVKs roll som
specialklubb över rasklubbarna. Ett informationsbrev kommer sammanställas och skickas
ut för att påminna rasklubbarna vad som gäller.
190. Punkt för beslut
a) Motala och Falkenberg
Mötet diskuterar dom första utställningarna år 2021.
Mötet beslutar att man ställer in Motala 2021-02-14 pga covid -19.
Mötet beslutar att man fattar beslut gällande Falkenberg efter årsskiftet.
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b) Fullmäktige år 2021
SGVK måste köra fullmäktigemöte år 2021.
Mötet beslutar att fullmäktigemötet kommer hållas Lördag /Söndag 24-25 april år
2021.I vilken form mötet kommer köras kommer beslutas längre fram när man vet hur
läget ser ut med Covid-19.
191. Övriga frågor:
Inga övriga frågor uppkom.
192. Nästa möte:
Nästa möte är planerad till den 14 december klockan 19.00 via telefon.

193. Mötets avslutande:
Ordföranden tackar för genomfört möte och avslutar mötet kl 19.55

_______________________________
Ordförande: Carola Lindekrans

_______________________________
protokollförare: Annelie K Karjalainen

_______________________________
Justerare: Anna Tjäder
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