Protokoll : 5

SVENSKA GÅRDS- OCH
VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Via telefon 24 februari 2022 klockan 19.00.
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping,
Linda Hedebratt, Siv Hansson, Charlotta Kabo Stenberg, Gabriella Marsh,
Maja Lind
Anmält förhinder: Kristina Lindberg,

§ 39. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 19.06
- Mötet beslutar att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare
för dagens möte.
§ 40. Val av justerare:
- Mötet beslutar att välja att Charlotta Kabo Stenberg väljs att justera protokollet.
(Maja Lind anländer klockan 19.07)
§ 41. Fastställande av dagordning:
- Mötet beslutar att godkänna föreslagen dagordning.
§ 42. Beslut per capsulam
- Inga beslut per capsulam.
§ 43. Beslut via AU
- Inga AU beslut har fattats.
§ 44. Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 45. Inkommen post/skrivelse
- Se bifogad bilaga 1. inkommen post/skrivelse.
§ 46. Utgående post
- Se bifogad bilaga 1. utgående post.
§ 47. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.
- Ett BPH i Örebro och ett i Blekinge planeras.
- Foder Oliver´s – Klart
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- Bidragsansökan för avelskonferens är insänd för 3 veckor sedan.
§ 48. Rapporter
a) Ordförande
- Avtalet med foderbolaget Olivers är klart.
b) Kassören
- Kassören redovisar det ekonomiska läget fram tills nu.
c) Avel- och hälsokommittén
- OES skickade igår ett nästan färdigt förslag. Ev ta ett capsulam beslut.
- Bergamasco skulle rätta till vid förra mötet. Dom har inte kommit in igen.
- Det har kommit in RAS för SSK och PON som kommer behandlas
under punkt för beslut.
d) Prov-och tävlingskommittén
- Det har kommit in lite resultat till Allroundhunden och Du och din hund.
e) Utställningskommittén
- Falkenberg har för närvarande 36 anmälda
- Domare bokat i Piteå Karl-Erik Johansson det saknas fortfarande domare till Ljungskile.
- Falkenberg behöver stöttas vid utställningen då man byter ut styrelsen i SSK.
- Ansvarig informerar att SGVK ansvarar för Landskrona utställningen 2022 och from 2023
är Svk FUR platsansvarig. Vidare planering får kommittén jobba med.
f) Webbmaster
- Det finns lite uppdateringar kvar som ska göras.
- Det är problem med Spam i mailboxarna.
Annelie kontaktar webbmaster.
g) Sponsoransvarig
- Ansvariga fortsätter att förhandla/planera med Agria.
- Olivers är klart och information ska skickas ut till rasklubbarna.
h) Rasklubbarna
- Carola och Annelie deltog på Bergamascos årsmöte.
Det råder en konflikt i klubben mellan styrelse och några medlemmar som vänt sig till SGVK.
- CBP där hade man gått ut med att det skulle vara årsmöte den 19/2
Man har missat meddela att det var inställt, vilket inte är så bra.
- Svk FUR där har en medlem kontaktat SGVK då man saknade protokoll man begärt.
Saken är åtgärdad av Svk FUR.
- Carola informerar att man har fått beordra SSK att skicka kallelse till deras årsmöte
på korrekt sätt. Vissa medlemmar var inte kallade och dessutom så hade kallelsen gått
ut försent för att det skulle vara giltigt.
- PON Annelie satt som mötesordförande på PONs årsmöte och det var ett snabbt och smidigt
årsmöte.
- OESS Annelie satt som mötesordförande på OESS årsmöte och det flöt på bra, förutom
tekniken som strula en del.
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§ 49. Punkt för beslut
a) Domarkompendiet GOS
Mötet beslutar att hänskjuta frågan.
b) RAS Bergamasco
Mötet beslutar att beslut fattas per capsulam om det inte kan vänta
tills kommande möte.
c) Om rasklubbar arrangerar rasspecialer i år
18,50 eller 31/mil? Om vitt arvode (och 31 kr/mil), får det stora konsekvenser för den
enskilda rasklubben, vilket rasklubbarna kanske inte är medvetna om eller inte kan
överblicka eller hantera. Eller ska SGVK arrangera ”domare att hyra”?
Mötet beslutar att man hänskjuter frågan till kommande möte och Krister skriver ett
förslag.
d) CBP önskar dispens för att flytta fram sitt årsmöte till digitalt årsmöte söndagen
den 27 mars kl 14.30 - 15.30 (med uppstart på loggning från kl 13.30)
Mötet beslutar att godkänna dispensen.
e) SSK önskar dispens för att flytta sitt årsmöte till 20 mars.
Mötet beslutar att godkänna dispensen.
f) RAS PON
Mötet beslutar att godkänna RAS och skickar den vidare till SKK
g) RAS Schapendoes
Mötet beslutar att godkänna RAS och skickar den vidare till SKK
§ 50. Övriga frågor
- Fråga när det blev lagt Fullmäktige 7-8 maj.
Ordförande informerar att det var den helg som flest kunde.
- Önskemål om att man provar zoom innan riktigt fysiskt möte.
§ 51. Nästa möte:
- Nästa möte är planerat till 2022-03-31 klockan 19.00
§ 52. Mötets avslutande:
Ordförande tackar för väl genomfört möte och mötet avslutas klockan 20.42.
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_______________________________
Ordförande: Carola Lindekrans

_______________________________
Protokollförare: Annelie K Karjalainen

_______________________________
Justerare: Charlotta Kabo Stenberg

Styrelsemöte nr _5_SGVK_2022-02-24
Sid

4

