SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNSDKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2018
Plats och datum: Telefonmöte, tisdagen den 26 juni år 2018
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Mötet öppnas:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 19.00.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Anne Hansson utses att föra dagens
protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar utse John S Berg att justera dagens protokoll.
Genomgång av beslut enligt tidigare mötesprotokoll:
Protokollet genomgås och styrelsen noterar att samtliga uppdrag är genomförda.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
Uppdragslistan:
Uppdragslistan genomgås och uppdateras.
AU-Beslut:
Styrelsen beslutar att godkänna AU-beslut om
att bevilja att Ann-Christin Johansson går aspiranttjänstgöring på rasen Berger des
Pyrénées à poil long/à Face rase på utställningen i Vänersborg 09.06.2018 för
exteriördomare Liz-Beth C Liljeqvist.
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Inkomna skrivelser:
1401/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1402/2018 – SKK - Rapport om rubricerad hunds agerande på tävling
1403/2018 – SKK - Nedladdningsbara priskort
1404/2018 – RDSG - Styrelsemötesprotokoll
1405/2018 – SKK - BSI/SRD
1406/2018 – SKK - Auktorisationer exteriördomare
Dodo Sandahl - dansk-svensk gårdshund
(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning)
Ann-Christin Johansson - schapendoes
(utökning av rasregister via examination efter bedömningen vid utställning)
Martin Johansson - gruppallrounder grupp 1
(auktorisation som gruppallrounder vid DK 3/2018, innebärande följdauktorisation för
bergamasco, cao da serra de aires)
1407/2018 – SKK - Information om bestyrelserapporter
1408/2018 – SKK - Styrelseprotokoll från år 2017 (saknades tidigare)
1409/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1410/2018 – PON - Fråga angående medlemskap i rasklubb i samband med tävling
1411/2018 – SKK - Sveriges Hundungdom bjuder in till årsmöte
1412/2018 – CBP - Hjälp att arbeta vidare med SKK beslut angående korsavel
1413/2018 – Pon-Unionen - Rasens namn är felstavat i informationsfoldern
1414/2018 – SKK - Inbjudan till rasklubbstorget på SHM år 2018
1415/2018 – OESS & Rfg - Byta av domare pga. av sjukdom till rasspecialen den 28/7
år 2018
1416/2018 – SKK - Etiketter nya ägare
1417/2018 – Medlem i rasklubb - Frågor angående tävlingen Årets Allroundhund
Utgående skrivelser:
1. CBP - Rapport om rubricerad hunds agerande på tävling
2. SKK - SGVK:s yttrande angående exteriördomare Ann-Christin Johanssons ansökan
om att gå aspiranttjänstgöring på rasen Berger des Pyrénées poil long & face race
3. Samtliga rasklubbar - Inbjudan till rasklubbstorget på SHM år 2018
4. SKK - SGVK:s styrelsemötesprotokoll från år 2017
5. Samtliga rasklubbar - Information om BPH beskrivningar år 2018
6. Samtliga rasklubbar - PON-Unionens medlemstidning
7. Samtliga rasklubbar - Informationsfoldern i PDF format med Polski Owczarek
Nizinny, rasens namn korrekt stavat
8. RDSG - Beslut auktorisation/exteriördomare Dodo Sandahl godkänd på
rasen dansk-svensk gårdshund
9. SSK - Beslut auktorisation/exteriördomare Ann-Christin Johansson godkänd
på rasen schapendoes
10. Samtliga rasklubbar med hundar i grupp 1 - Beslut auktorisation/exteriör domare
Martin Johansson godkänd som gruppallrounder i grupp 1
11. Samtliga rasklubbar - Påminnelse angående att lägga ut information på sina
hemsidor angående SGVK:s kommande avelskonferensen
Rapport från ordförande:
Ordförande presenterade förslag på hur SGVK:s kommittéer kan arbeta och vilket av
förslagen hon föredrar. Ärende som inkommer till SGVK och har frågor mm som är
ställda till en speciell kommitté ska behandlas av denna och därefter ska kommittén
presentera sitt yttrande/beslutet på kommande styrelsemöte. Genom att arbeta på det
föreslagna sättet blir våra styrelsemöten effektivare och sparar mycket tid. Alla i
styrelsen blir engagerade och får känna ett tydligare ansvar. Samtliga styrelse-
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medlemmar var eniga om att förslaget var bra och att det behövs struktur på hur
kommittéerna framledes ska arbeta.
Rapport från kassören:
Kassören redogjorde för det dagsaktuella läget av ekonomin, föredrog balans- och
resultaträkning och konstaterade att vi har ett överskott på 35 500 kr. I överskottet är
inte alla utställningarna medräknade så tyvärr lär överskottet bli lägre vid årets slut.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:
Åsa informerade att avels- och hälsokommittén haft möte angående regler vid
registrering av rasen Berger des Pyrénées à face rase/poil long i samband med
korsavel. Rasklubben CBP har önskat hjälp att arbeta vidare med SKK beslut
angående korsavel och arbetet är i gång.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Arbetet med att genomföra av BPH beskrivningar på olika platser i landet pågår och
besked om datum i Stockholmsområdet beräknas kunna presenteras inom kort.
Vidare diskuterade styrelsen poängberäkningen av tävlingen Årets Allroundhund.
Carola kommer att fortsätta räkna poäng och inom kort presentera en ”uppdatering”
av reglerna.
Rapport från Utställningskommittén:
SGVK:s utställning i Landskrona lördagen den 9 juni är genomförd. Det har varit en
del krångel kring arrangemanget, hur kan man undvika liknande problem i framtiden?
Annelie informerade att det inkommit 32 st. anmälningar till utställningen i Piteå
fredagen den 13 juli och att anmälningstiden är förlängd till torsdagen den 28 juni.
Vidare diskuterades lämplig lokal till utställningen lördagen den 10 november år 2018.
Krister kontaktar ägarna till ridhuset i Trelleborg där utställningen genomfördes förra
året och kontrollerar om det är ledigt och vad hyran skulle kosta.
Styrelsen diskuterade Rfg samt OESS byte av domare inför rasspecialen. Jose Lujis Gil
Alonso från Spanien är den nya domaren. Jose Lujis Gil Alonso har inte varit och dömt
i Sverige tidigare men är nu godkänd av SKK.
Annelie kontaktar Susanne Karlström, SKK med några frågor angående granskningsgruppens sätt att hantera ansökan samt godkänna Jose Lujis Gil Alonso.
Styrelsen diskuterade också ansökan om att arrangera domarkonferens år 2020.
Ansökan är inskickad till SKK men SGVK har ännu inte fått något slutgiltigt besked.
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Styrelsen beslutar
att John kontaktar SKK och ber om status i ärendet.
Rasklubbarna:
Inget nytt att rapportera.
Hemsidan:
Hemsidan fungerar mycket bra och webmastern utför som alltid ett snabbt och snyggt
arbete. Det ligger några texter som är inaktuella och som omgående behöver uppdateras.
Styrelsen beslutar
att Anne sammanställer det nya materialet som ska läggas in på hemsidan och därefter
kontaktar hon webmastern.
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Övriga frågor:
Styrelsen diskuterade en Office-kampanj endast för föreningar!
Ett bra specialerbjudande för den som behöver uppdatera sitt Officepaket till Microsoft
Office 2016 Professionell. I paketet ingår Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016,
OneNote 2016, Outlook 2016, Publisher 2016 och Access 2016. Detta är ingen
prenumeration utan licenstiden är obegränsad.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar
att nästa möte ska hållas tisdagen den 21 augusti klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande avslutar och tackar de närvarande för ett trevligt och effektivt möte.
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