Protokoll: 5 (2019-08-27)

SVENSKA GÅRDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Telefonmöte 27 augusti 2019
Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Emelie Svensson, Åsa Lundgren samt
Angelita Nooni.
Anmält förhinder: Krister Esping, Susanne Danheimer-Nilsson samt Anna Majaniemi

59. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar välkommen och förklara mötet öppnat 19.04
60. Val av justerare:
Mötet beslutade välja Åsa Lundgren att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
61. Fastställande av dagordning:
Mötet beslutade fastställande av föreslagen dagordning. .
62. Beslut per capsulam:
Inga beslut fattade via capsulam
63. Beslut via AU:
Inga beslut fattade via AU
64. Godkännande av föregående mötesprotokoll:
Beslutar att föregående protokoll justeras via capsulam.
65. Inkommen post:
Enligt bifogad bilaga 1.
66. Inkommen skrivelse:
Ingen skrivelse har inkommit.
67. Utgående post
Enligt bifogad bilaga 1.
68. Uppföljning av uppdragslistan:
Uppdragslistan gick igenom och uppdaterades.
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- Utställningskommittén ska boka upp möte för den ny sammansatta kommittén - klart
-ta kontakt med Scandic Upplands Väsby för att kolla möjligheter till domarkonferens
-Rökförbudskyltar – klart
-Sponsoravtal Agria, träff i september- klart
-Sponsoravtal gällande foder –klart
-RAS- SSR -klart
69. Rapporter
a) Ordförande:
Ordföranden tar upp hur viktigt det är att styrelsen och kommittéer ska använda sig av de web
mejl klubben förfogar över, inte ha några som knutna till sina egna privata mejl.
(Emelie Svensson anländer till mötet 19.25)
b) Kassören: inget att rapportera
c) Avel- och hälsokommittén – RAS
Har gått igenom inkomna RAS från SSR och CBP. Pålysa kompendium, Annelie skickar ut
info till rasklubbarna om hur man skriver RAS och vad som förväntas vara med
d) Prov-och tävlingskommittén – BPH
Uppdatering av allroundhund regler läggs till på uppdragslistan.
e) Utställningskommittén –
Det har gått bra med utställningarna under sommaren och det är dags skicka ut frågan om när
rasklubbarna vill har sina specialer så att ansökan om nya utställningar till år 2021 kan göras.
ansökan behöver vara Anneli tillhanda senast, 22/9
Det är viktigt att man innan man bjuder in domare kollar att det är en godkänd domare hos
SKK, och att om domaren inte dömt i Sverige behöver skicka in CV till SGVK som sedan
vidarebefordran till SKK tävlingsavdelning. (OBS! det är inte domaren själv som ska skicka
in.)
f) Webbmaster – hemsidan.
Det är bekymmer med att anmälningarna till utställningarna inte går vidare till den mail som
det vidarebefordras från hemsidans anmälningssida.
g) Rasklubbarna :
Inkommit fråga från rasklubb angående sponsoravtalet med Olivers, hur mycket foder som
kommer delas ut. Då avtalet ännu inte är undertecknat, får styrelsen återkomma med svar efter
kontakt med Olivers. Beslut kommer fattas via Capsulam.
70. Punkt för beslut
a) Reviderad RAS från CBP
Beslutar att återsända återremittera RAS för komplettering.
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b) Reviderad RAS från SSR
Beslutar att skicka in detta RAS till SKK.
c) Fastställande av styrdokumenten från utställningskonferensen:
Bordläggs till nästkommande möte.
d) Försäljningsrosetter
Tar detta vid senare tillfälle
e) Ändring av plats Landskrona år 2020 till Lund:
Inkommit önskemål om att flytta utställningen från Landskrona till Lund istället.
Annelie undersöker vidare med fler personer om vad som blir bäst. Beslut fattas via capsulam.
f) Brush-up för certifierade Utställningsarrangörer, CUA Mötet beslutar att Carola deltar i denna utbildning.
g) Seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs ras- och specialklubbar" –
(19 oktober Jönköping, 9 november Rotebro, 24 november Umeå)
Styrelsen hade bokat in ordförande konferens samma helg som detta seminarium, beslutar att
avboka inplanerad konferens, då både Annelie, Carola och Angelita (kommer delta för annan
klubb) deltar på ovanstående seminarium. Vi kollar igenom våra kalendrar och inkommer
med förslag på nytt datum.
Mötet beslutar att Annelie och Carola deltar i seminariet Annelie i Jönköping och Carola i
Rotebro
h) Samarbete med annan rasklubb:
Styrelsen har inget emot att man delar utställning med en annan rasklubb, men styrelsen
behöver uppgifter om vilken rasklubb man avser samarrangera med då det ska med i
ansökningen för utställningen. Annelie skriver till rasklubben och frågar.
i) Distansutbildning i föreningsteknik
Mötet beslutade att Emelie deltar i utbildningen.
71. Övriga frågor:
Inga övriga frågor att ta upp.
72. Nästa möte:
Annelie sänder ut förslag på mötestider via doodle.
73. Mötets avslutande:
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. kl 20:25
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Protokollförare:

Ordförande:

________________________________
Angelita Nooni

________________________________
Carola Lindekrans

Justerare:

________________________________
Åsa Lundgren

