Protokoll : 17

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Telefonmöte 26 maj 2021 kl 19.00
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping,
Anna Tjäder, Emelie Svensson, Angelita Nooni och Åsa Lundgren
Anmält förhinder: Susanne Danheimer-Nilsson,
236. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.04
- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare
för dagens möte.
237. Val av justerare:
- Emelie Svensson väljs att justera protokollet.
238. Fastställande av dagordning:
- Mötet beslutar att godkänna dagordningen.
239. Beslut per capsulam
- Inga beslut fattade via capsulam
240. Beslut via AU
- AU beslutade 2021-05-18 att SGVK ansöker om en exteriörbedömning 13 juni
som kommer hållas på Nacka BK. SSK kommer vara platsansvariga.
241. Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Mötet beslutar att godkänna föregående protokoll från 2021-04-19.
242. Inkommen post/skrivelse
- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.
243. Utgående post
- Se bifogad bilaga 1. utgående post.
(Angelita Nooni ansluter till mötet klockan19.19)
244. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.
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- Ansökan om flytt för domarkonferens till önskemål år 2023.
- Åsa sammanställer en enkät som ska gå ut till samtliga rasklubbar om vad man
önskar ska finnas på SGVKs hemsida.
- Annelie tillfrågar föreläsare till avelskonferens 24 september 2022
- SGVK ser positivt till att man i rasklubbarna främjar tester på funktion och
mentalitet på samtliga raser under SGVK.
245. Rapporter
a) Ordförande
– Inget att rapportera
b) Kassören
– Redovisar skicka inte ut rapport då den inte är förändrar sedan
föregående möte.
– Revisorer ifrågasatte varför SGVK samlat på sig så mycket pengar.
Förklaring är att man måste bunkra upp pengar till domarkonferens var tionde år
samt till övriga konferenser och fullmäktigemöte samt att vi sponsring av BPH,
NAHT samt SBC vallanlagsprov och sponsringen för dessa tester/prov gäller
from 2021-01-01
c) Avel- och hälsokommittén
– Inget att rapportera
d) Prov-och tävlingskommittén
– Inget att rapportera
e) Utställningskommittén
– Exteriörbedömning det har annonserats ut 3st bedömningar var av två som
ställdes in pga få anmälningar.
f) Webbmaster
– Inget att rapportera
g) Rasklubbarna
– Rapport gällande uppförande av adjungerande i rasklubb.
246. Punkt för beslut
a) Skrivelse från CBP –
En skrivelse har inkommit från CBP. Mötet diskuterar skrivelsen.
Mötet beslutar att Carola får i uppdrag att sammanställa svar rasklubben.
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b) Fullmäktigemötet 2021
Mötet beslutar att man kör det digitalt och Annelie får i uppdrag att
beställa ett zoomkonto.
c) Inkomna motioner
Mötet beslutar att Annelie får i uppdrag och kontakta SKK för att
kontrollera att motionerna är korrekta.
d) RAS GOS
Avelskommittén samt styrelse har gått igenom RAS och anser att det ser bra
ut. Mötet beslutar att skicka den vidare till SKK.
e) Smuggelhundar
En uppmaning har inkommit att stödja upprop om smuggelhundar.
Mötet beslutar att stödja det.
f) Fastställande av tidigare beslut gällande fördelning från utställning.
Mötet beslutar att fastställa tidigare beslut där halva vinsten på ett års
utställningar tillfaller SGVK och den andra hälften fördelas mellan
platsansvariga klubbar för varje utställning. På dom utställningar där två
rasklubbar samarbetar fördelas summan för utställningen hälften var till
respektive rasklubb.
247. Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
248. Nästa möte:
Nästa möte är den 9 juni klockan 19.00.
249. Mötets avslutande:
Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.47.

_______________________________
Ordförande: Carola Lindekrans

______________________________
Protokollförare: Annelie K Karjalainen
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_______________________________
Justerare: Emelie Svensson
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