Protokoll : 16

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Telefonmöte 19 april 2021 kl 19.00
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping,
Anna Tjäder och Angelita Nooni
Anmält förhinder: Emelie Svensson, Susanne Danheimer-Nilsson, Åsa Lundgren

222. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.02
- Mötet beslutar att välja Angelita Nooni till protokollförare för dagens möte.
223. Val av justerare:
Annelie Karlsson Karjalainen väljs att justera protokollet.
224. Fastställande av dagordning:
-Mötet beslutar att godkänna dagordningen.
225. Beslut per capsulam
- Inga beslut fattade via capsulam
226. Beslut via AU
- AU beslutade 2021-04-07 att tidigare beslut kvarstår gällande rasklubbarnas
anmälningsavgifter/tävlingsavgifter vid rasspecialer inte får överstiga SGVK’s
fastställda anmälningsavgifter för utställningarna. Rasspecialernas utställningar
är SGVK utställningar.
227. Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll från 2021-03-11.
228. Inkommen post/skrivelse
- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.
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229. Utgående post
- Se bifogad bilaga 1. utgående post.
230. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.
231. Rapporter
a) Ordförande
– Inget att rapportera
b) Kassören
– redovisar balans och resultat rapport
c) Avel- och hälsokommittén
–inget att rapportera
d) Prov-och tävlingskommittén
–inget att rapportera
e) Utställningskommittén
– En exteriörbedömning har körts i Skåne där RDSG var platsansvariga.
Flera rasklubbar har visat intresse för att köra exteriörbedömning.
f) Webbmaster
– inget att rapportera
g) Rasklubbarna
– Fråga har inkommit från rasklubbs representant gällande föreningstekniskt
förfarande.
232. Punkt för beslut
a) Domarkonferensen 2-3 oktober 2021
- Styrelsen beslutar att ställa in domarkonferensen 2021 och ansöka om att hålla
den i februari 2023 med anledning av att det är ytterst tveksamt att hålla en digital
domarkonferens.
b) Startavgifter 2021
Mötet beslutar fastställa anmälningsavgifterna för utställningarna 2021 enligt
följande. Valpklass 200:-, Juniorklass 350:- Unghundsklass 350:-,Öppenklass
350:-, Championklass 350:-, Veteranklass 300:-, Flerhundsrabatt200:
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c) Utställning Piteå och Landskrona
–Styrelsen beslutar att ställa in SGVK’s utställningar i Piteå och Landskrona med
anledning av rådande situation med corona.
d) SRD revidering
– SDVK har inga raser på SRD listan, och det har inte inkommit några synpunkter
från rasklubbarna att de önskar ha med sin ras på SRD listan. Annelie skriver ut och
efterfrågar åsikter.
e) Flytt av rasspecial CBP till 11-12/9-21 Plats: Skinnskatteberg Systemairhallen
– Annelie ansöker hos SKK, om möjlighet att flytta CBP rasspecialen enligt
önskemål.
f) Exteriörbedömning i samarbete med CBP 29/5 domare Gunilla Skallman,
Plats: Kungsör Hundarena, Platsansvariga: Jenny Jenderbäck och Lia Larsson
Utställningsansvarig skickar in till SKK gällande exteriörbedömningen.
g) RAS för Gos d’Atura Català
–inkommit, alla har inte läst genom den. Avvaktar att skicka in den till SKK när
avelskommittén medger.
h) Önskemål om att ställa in årsmöte CBP
– Mötet beslutar att godkänna önskemålet.
i) Önskar ställa in utställningen vid rasspecial SSR
Mötet beslutar att godkänna önskan och utställningsansvarig skickar in begäran
om att ställa in till SKK.
j) .
k) .
233. Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
234. Nästa möte:
Annelie sänder ut för planering för styrelsemöte maj och juni via doodle
235. Mötets avslutande:
Ordförande tackar för genomfört möte och mötet avslutas.
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_______________________________
Ordförande: Carola Lindekrans

______________________________
protokollförare: Angelita Nooni

_______________________________
Justerare: Annelie Karlsson Karjalainen
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