2022-08-01

Protokoll: 4

Styrelsemöte för
Svenska gårds- och
vallhundsklubben
Plats och datum: via zoom. 1 augusti 2022 klockan 18.30.
Närvarande: Carola Lindekrans (ordförande), Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Siv
Hansson, Maja Lind (protokollförare), Linda Hedebratt, Sven Norén (fr.o.m punkt 49e.).
Anmält förhinder: Gabriela Marsh, Kristina Lindberg.

§ 40. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet klockan 18.39.
§ 41. Val av justerare
Mötet beslöt att välja Krister Esping att jämte ordförande justera protokollet.
§ 42. Fastställande av dagordning
Mötet beslöt att godkänna föreslagen dagordning.
§ 43. Beslut per capsulam
- Inga beslut per capsulam.
§ 44. Beslut via AU
- Inga beslut via AU.
§ 45. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 46. Inkommen post/skrivelse
- Lite ingående post, till följd av semestertider.
§ 47. Utgående post
- Lite utgående post, till följd av semestertider.
§ 48. Uppföljning av uppdragslistan
- Se bifogad bilaga 2. uppdragslista.
Uppdragslistan gicks igenom.
§ 49. Rapporter
a) Ordförande
- Inget nytt att rapportera.
b) Kassören
- Specialklubbens ekonomi redovisades genom resultat- och balansrapport samt
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utställningarnas resultatöversikt.
- Utöver det inget nytt att rapportera.
c) Avel- och hälsokommittén
- SKK har meddelat att de saknar nytt RAS för Schipperke.
- SKK saknar ännu domarkompendium till Cao Da Serra de Aires.
- Avelskonferensen – kommittén behöver få kontaktuppgifter till den föreläsare som skall
komma, kommittén skall få fram detta.
d) Prov- och tävlingskommittén
- Vallanlagstestare – SGVK kan ej vara tekniskt utförare av vallanlagsprov. Däremot kan SGVK
anlita andra att utföra vallanlagstest åt våra medlemmar. Rasklubbarna kan ansöka från
SGVKs utvecklingsfond för att kunna utbilda en egen vallanlagstestare och därmed arrangera
vallanlagsprov själva.
Frågan togs även upp om det är möjligt med subventionering av vallanlagsprover, styrelsen
bordlägger frågan till ett senare möte.
e) Utställningskommittén
- 40 hundar är anmälda till Ljungskile, anmälan öppnas igen pga få anmälda.
**Sven Norén – ansluter 19.11**
- Det var i år väldigt mycket strul inför Piteå-utställningen. Först till följd av sjukdom hos
domare och sedan även flygstrejk. Även byte av ringsekreterare till följd av engelsktalande
domare, eftersom den skrivande ringsekreteraren inte kunde skriva på engelska.
Det har tyvärr gjorts en för hög betalning till den engelska domaren, som skulle ha 950 sek
men har fått 1250 sek. SGVK skall betala fakturan från RDSG som gäller de kostnader som
uppkommit, och diskussion bör föras med rasklubben kring vem som skall betala zinkskatten
för den utländske domaren.
- Kassören önskar att ändra rutinen för ansökan om SINK-skatt och samordningsnummer hos
skatteverket så att den som har kontakten med den utländske domaren och också håller i
kontraktsskrivningen därför också handlägger ansökan hos skatteverket. Styrelsemötet ger
utställningskommittén i uppdrag att se över förslaget till ändring, frågan bordlägges till nästa
möte.
- Krister, Carola och Annelie skall sätta sig och skriva ner vad som gäller inför och under
rasklubbarnas rasspecialer, vad som krävs av vem. Det behöver klargöras så att det blir
ordning och reda och missförstånd uteblir. SGVK är överens om att ingen ska behöva vända
ut och in på sig för det ideella arbetet.
- Strular med anmälningsformuläret till utställning via iPhone, det går inte att sända iväg
formuläret. Carola kikar igenom vad som kan vara fel.
Det vore även bra om det bara går att anmäla till en utställning i taget, för att undvika att
hundens anmälan tappas bort mellan utställningarna.
- SGVK beslutade tidigare att vara involverad och ta ett visst ansvar när det gäller GOSklubbens rasspecial. Det blev då en del merkostnader som nu beslutats ska tas från stöd och
utvecklingsfonden.
f)

Webbmaster
- Carola har tagit över hemsidan från Lisa. Lisa kommer att ha kvar inloggning för att
supporta Carola i början
- Styrelsen uppmanas att kontakta Carola om man upptäcker någonting på hemsidan där
uppdatering krävs.
- Utställningsresultaten bland annat är på gång och kommer framöver.
- Carola lägger ut protokollen när de blivit godkända på nästkommande möte.
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g) Sponsoransvarig
- Inget nytt att rapportera.
h) Rasklubbarna
- Inget nytt att rapportera.
§ 50. Punkt för beslut
a) Inga punkter.
§ 51. Övriga frågor
- Konstituerande protokoll för justering skickas först per post och sedan till Nordea. Maja, Linda,
Annelie och Carola undertecknar. Eventuellt två vidimerare.
§ 52. Nästa möte
Nästa möte hålls digitalt, måndagen 5 september klockan 18.30.
§ 53. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet 20.07.

Ordförande: Carola Lindekrans

Protokollförare: Maja Lind

______________________________

______________________________

Justerare: Krister Esping
______________________________
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