SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte verksamhetsåret 2019
Plats och datum: Telefonmöte, torsdagen den 10 januari år 2019
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Meddelat förhinder

From § 11 klockan 19.55

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.07.
Dagordningen fastställs:
Dagordningen fastställdes enligt förslag samt Annelie Karlsson Karjalainen utses att
föra dagens protokoll.
Val av justerare:
Mötet beslutar att utse Fredrik Lövgren att justera dagens protokoll.
Godkännande av mötesprotokoll:
Mötet går igenom protokollet.
Mötet beslutar att godkänna protokollet och därefter lägga det till handlingarna.
Uppdragslistan:
Uppdragslistan genomgås och uppdateras.
SKK har efterfrågat önskemål om datumförslag för domarkonferensen år 2021.
Mötet beslutar att föreslå 2 – 3 oktober år 2021.
TF sekreterare får i uppdrag att sända in förslaget omgående.

6.

AU-Beslut:
Inget AU beslut har fattats.

7.

Inkomna skrivelser:
1500/2019 – SKK - Etiketter nya ägare
1501/2019 – Rfg - Medlemstidning
1502/2019 – SKK - Tävlande hunds agerande gentemot domaren
1503/2019 – SKK - Remissomgång 1 - Revidering av regler för agilitytävlingar
1504/2019 – SKK - Inbjudan utbildning för avelsfunktionärer 9-10 mars år 2019
1505/2019 – PON-Unionen - Medlemsantal år 2018
1506/2019 – SKK - Etiketter nya ägare
1507/2019 – SKK - Medlemsantal år 2018
1508/2019 – FUR - Fundering kring ansökan om inträde i er specialklubb
1509/2019 – Exteriördomare Joakim Ohlsson som önskar utbilda sig på SGVK:s raser
Beslut avseende inkommen skrivelse 1508/2019
att styrelsen ställer sig positiv fortfarande till inträdet.
TF sekreterare får i uppdrag att sända svar omgående till FUR.

8.

9.
10.

11.

Utgående skrivelser:
1. Rasklubbarna - Påminnelse om att deras årsmöten ska vara utförda
innan februari månads slut
2. CBP - Svar på skrivelse angående korsavel
3. SKK - Nominering för utmärkelserna Hamiltonplaketten och SKKs Förtjänsttecken
4. SKK - Förslag till datum för domarkonferensen år 2021
5. Samtliga rasklubbar - Inbjudan utbildning för avelsfunktionärer 9-10 mars 2019
6. Samtliga rasklubbar - Medlemsantal år 2018
7. Samtliga rasklubbar - Rfg Medlemstidning
8. CBP - Skrivelse angående tävlande hunds agerande
9. Samtliga rasklubbar - Inbjudan utbildning för avelsfunktionärer 9-10 mars år 2019
10. Samtliga rasklubbar - Påminnelse angående rapportera in medlemsantal för år
2018
11. Samtliga rasklubbar - Skicka in medlemsförteckningar till SGVK. Det gäller
medlemsförteckning och inse enbart antal medlemmar
12. Samtliga rasklubbar - Information om kontrolluppgift för år 2018
13. Samtliga rasklubbar - Ansökan från exteriördomare Joakim Ohlsson angående
utbilda sig på SGVK:s raser
Rapport från ordförande:
Inget nytt att rapportera. Allt flyter på.
Rapport från kassören:
Kassören jobbar med bokslutet för tillfället.
Redovisning av kontrolluppgifter till Skattemyndigheter fungerar inte
som det ska. Systemet som man redovisar verkar ha buggar.
Skattemyndigheter är medvetna om att det är problem med programmet.
Rapport från Avels- och Hälsokommittén:
CBP:s RAS är från 2005 enligt SKK och behöver revideras.
Det kan finnas fler rasklubbar som behöver revideras sina RAS.

12.

13.

14.

Styrelsen beslutar
att kommittén får i uppdrag att gå igenom samtligas rasklubbars RAS och
sammanställa när dom senast reviderades.
Rapport från Prov- och Tävlingskommittén:
Emelie behöver hjälp med att kontrollräkning av vinstrikaste utställningshund.
Ordförande erbjuder sig att hjälpa Emelie.
Rapport från Utställningskommittén:
Vi saknar fortfarande sponsoravtal med något foderbolag.
Kommande utställning är i Motala. Det har kommit in några anmälningar
till dags datum. Sista anmälan är den 27 januari.
Rasklubbarna:
TF sekreterare får i uppdrag att sända ut till rasklubbarna med uppmaning att dom vid
kommande årsmöten reviderar sina stadgarna enligt tidigare vädjan.
§ 7 Årsmöte Moment 1 Inledning Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före
februari månads utgång. (Inte mars månad som det står i flera stadgar)
En rasklubb har väldigt få medlemmar som styrelsen känner är oroväckande.
Ordförande har sänt svar till rasklubb gällande reglerna kring registrering vid korsparning efter
har varit i kontakt med SKK.

15.

16.
17.
18.

Hemsidan:
Webbmaster tackar för den fina julblomma som styrelsen sände till jul.
En del uppdateringar är gjorda, men det finns lite kvar som behöver uppdateras så det
blir enhetligt.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor föreligger.
Nästa möte:
Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas torsdagen den 21 februari klockan 19.00.
Avslutning:
Ordförande avslutar mötet klockan 20.17 och tackar alla närvarande för ett trevligt
möte.
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