Protokoll : 3

SVENSKA GÅRDS- OCH
VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Via telefon 8 december 2021 klockan 18.30.
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping,
Linda Hedebratt, Siv Hansson, Charlotta Kabo Stenberg, Kristina Lindberg,
Gabriella Marsh
Anmält förhinder: Maja Lind
§ 25. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 18.35
- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare
för dagens möte.
§ 26. Val av justerare:
- Linda Hedebratt väljs att justera protokollet.
§ 27. Fastställande av dagordning:
- Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning.
§ 28. Beslut per capsulam
- Beslut per capsulam taget 2021-10-12 gällande nytt program för
anmälningsformulär till samtliga utställningar.
- Beslut per capsulam taget 2021-10-29 att man godkänner rasklubbens
önskan om ändring av hälsoprogrammet och sänder därmed vidare
till SKK för beslut.
§ 29. Beslut via AU
- AU fattade beslut 2021- 10- 26 att Kristina och Agneta Lindberg får köpa in
priser till Alingsås utställningen för 2000 kr på Ullared.
- AU fattade beslut 2021- 11- 13 att man ger ersättning till ringsekreteraren för
lunch.
§ 30. Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Föregående protokoll godkänns via capsulam.
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§ 31. Inkommen post/skrivelse
- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.
- Krister ringer och kollar med SKK hur man gör med rasklubb som inte fungerar.
(Gabriela lämnar mötet klockan19.13)
§ 32. Utgående post
- Se bifogad bilaga 1. utgående post.
- Arbetsgivardeklaration november till skatteverket.
(Gabriela åter på mötet klockan 19.22)
§ 33. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.
- Bra rapportera om man inte deltar på mötet vad som hänt på sin punkt.
- Döpa den till SGVK:s Rasklubbar
- Carola kontaktar webban och ser hur hon mår.
- Ljungskile 2022 en vecka innan Backamo - Klart

§ 34. Rapporter
a) Ordförande
-Inget att rapportera
b) Kassören
- Kassören informerar från resultat och balans som skickats ut 30 november.
- Beröm till Kristina som redovisade gällande inköp mm efter Alingsås utställning.
- Trots påminnelse till rasklubb gällande avgifter i samband med rasspecial.
c) Avel- och hälsokommittén
- Har haft ett par möten och har fördelat upp klubbarna gällande RAS.
- Schipperke och GOS RAS är klara. Inväntar PON som ska uppdatera i statistiken.
- Man har hållit möte med CBP och där Mikaela Sandbacka SKK deltog och hjälpte
till med frågorna som CBP hade.
- Rapport gällande planering av avelskonferensen 2022.Förslag på föreläsare
Hilde Nybom om genetik i mindre population. Kommittén planerar vidare om
innehåll för avelskonferensen
d) Prov-och tävlingskommittén
- Ingen rapport
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e) Utställningskommittén
- Informerar om utställningarna är godkända och klara för 2023
- Backamo 2022 är godkänd flytt till rätt helg.
- Kommer skicka ut information om rasspecialer och platsansvar vid årsskiftet.
- Mötet diskuterar swish vid utställningarna då det kommer reaktioner att det går
till en privat person.
- Utställningsansvarig skickar föreskrift gällande Covid-19 till PON.
- Domarna är klara förutom Piteå och Ljungskile.
f) Webbmaster
- Ingen rapport
g) Sponsoransvarig
- Ansvariga ska maila foderbolaget Oliver´s och planera år 2022.
h) Rasklubbarna
- Ingen rapport

§ 35. Punkt för beslut
a) RAS CBP
Mötet beslutar att hänskjuta till beslut till RAS är helt klart.
b) RAS Bergamasco
Mötet beslutar att hänskjuta till beslut till RAS är helt klart.
c) Domarkompendiet GOS
Mötet beslutar att hänskjuta frågan tills man kunnat gå igenom den
ordentligt.
d) Domarkostnad GOS rasspecial över 3000 kr.
Mötet beslutar att man täcker kostnaderna över 3000 kronor
Om det skulle behövas då det är SGVK som bokat domaren.
§ 36. Övriga frågor
- Inga övriga frågor uppkom.
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§ 37. Nästa möte:
- Annelie sänder ut för planering av möte via doodle
§ 38. Mötets avslutande:
Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.04.

_______________________________
Ordförande: Carola Lindekrans

_______________________________
Protokollförare: Annelie K Karjalainen

_______________________________
Justerare: Linda Hedebratt
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