Protokoll: 8 (2020-02-25)

SVENSKA GARDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Telefonmöte 25 februari 2020

Närvarande: Carola Lindekrans, Annelie Karlsson Karjalainen, Krister Esping, Emelie Svensson
samt Åsa Lundgren.
Anmält förhinder: Susanne Danheimer-Nilsson, Anna Majaniemi samt Angelita Nooni.

104. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, kl 19.09.
Mötet beslutade att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare
för dagens möte.
90. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
Mötet beslutade att välja Krister Esping till att justera protokollet.
91. Fastställande av dagordning:
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordning.
92. Beslut per capsulam:
Inga beslut har fattats via capsulam.
93. Beslut AU:
Inga beslut har fattats via AU.
94. Godkännande av föregående protokoll:
Föregående protokoll från 2020-01-16 godkändes och lades till handlingarna.
95. Inkommen post:
Enligt bilaga 1.
96. Inkommen skrivelse:
Enligt bilaga 1.
97. Utgående post:
Enligt bilaga 1.
98. Uppföljning av uppdragslistan:
- Kontakt CBP gjord?

Protokoll: 8 (2020-02-25)
- Starta facebookgrupp för styrelsen - Klart
99. Rapporter:
a) Ordföranden:
Ordförande har tagit över vallning och BPH då styrelsemedlem av privata angelägenheter
inte kommer delta i styrelsearbetet.
b) Kassören:
- Kassören informerar om det ekonomiska läget.
- Den extra avgiften för utveckling av katalog PC är nu bortplockat, vilket gör att
det blir mycket billigare nu.
c) Avel och Hälsokommittén
- Till avleskonferensen i höst föreslår avel och hälsokommittén ämnet
”Avel för små raser”. Åsa skickar ut till styrelsen förslag på innehållet
då Krister måste ansöka om bidrag för konferensen senast 6 månader innan.
d) Prov och tävlingskommittén:
- Årets Utställningshund är klar.
- Årets Allroundhunden är inte klart ännu.
Ordförande kontaktar Anna och ser hur det ligger till.
e) Utställningskommittén:
- Det är till dagens datum endast 17st anmälda till Falkenberg.
- En domare plockades bort vid Motala utställningen då det blev endast 80 hundar.
En av domarna erbjöd sig själv att avstå om det blev få anmälda.
- Carola har problem med att få klart med domare i Piteå och Ljungskile
- Ett önskemål har inkommit från Jana Amrén om att byta plats för Kolbäck utställningen.
Annelie kollar med SKK vad dom säger. Styrelsen är inte helt bekväm med att man ska
byta plats då man vet att SKK inte är glad åt ändringar.
f) Webmaster:
- Inget att rapportera
g) Rasklubbarna:
- Kassören informerar om läget från en rasklubben där han nu under en tid kommer
hjälpa till i en övergång. Annelie hjälper även den nya styrelsen igång då hela styrelsen
är ny i rasklubben.
- Ordförande informerar om att en rasklubb haft det lite stormigt innan årsmötet.
- Ordförande tjänstgjorde som mötesordförande på PON-Unions årsmöte.
- Ordförande informerar från en rasklubb som snart ska hålla årsmöte och man har
problem att få bemanning på viktiga poster. Tyvärr kan ingen från SGVK närvara.
100.

Punkt för beslut:
a)
Fastställande av balans, vinst och förlust samt budgetförslag 2020.
Mötet beslutar att fastställa balans, vinst och förlust.
och godkänner rambudget för 2020.
b)

Marknadsföring salurosetter och utbytes rosetter
Mötet beslut att kassören ska ta fram pris på vad det kostar att köpa in
önskad rosett utan inbyte samt med inbyte av den man får i ringen. Kassören
får även i uppdrag att författa regler för inbyten och uppgradering som sedan
kommer finnas med i utställningskatalogerna vid varje utställning.
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c)

Arbetsgruppen för domarkonferensen
Mötet beslutar att Annelie Karlsson Karjalainen ska ingå i arbetsgrupp
domarkonferensen och sköta det administrativa ta emot anmälan, mat och
logi ect.

d)

Sponsring BPH år 2020
Mötet beslutar att man även 2020 ska sponsra med del av
anmälningsavgiften för BPH. Kassören får i uppdrag till kommande möte
att se över sponsringsreglerna.

101.

Övriga frågor:
Den nya skrivaren man köpt in till utställningsansvarige fungerar jättebra.
Arbetet underlättas rejält med en ordentlig skrivare.

102.

Nästa möte:

103.

Mötets avslutande:
Mötet avslutas klockan 21.01 och ordförande tackar för visat intresse.

Protokollförare:

Ordförande:

________________________________
Annelie Karlsson Karjalainen

________________________________
Carola Lindekrans

Justerare:

________________________________
Krister Esping

