Protokoll: 9 (2020-03-31)

SVENSKA GARDS- OCH VALLHUNDSKLUBBEN
Plats och datum: Telefonmöte 31 mars 2020

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

120. Mötets öppnande:
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, kl 19.36.
Mötet beslutade att välja Annelie Karlsson Karjalainen till protokollförare
för dagens möte.
121. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
Mötet beslutade att välja Åsa Lundgren till att justera protokollet.
122.Fastställande av dagordning:
Mötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.
123.Beslut per capsulam:
Inga beslut har fattats via capsulam.
124.Beslut AU:
- Beslut via AU taget 2020-03-22 att flytta fram fullmäktigemötet till den 16 maj.
125.Godkännande av föregående protokoll:
Föregående protokoll från 2020-02-25 godkändes och lades till handlingarna.
126. Inkommen post:
Enligt bilaga 1.
127.Inkommen skrivelse:
Enligt bilaga 1.
128.Utgående post:
Enligt bilaga 1.
129.Uppföljning av uppdragslistan:
- Skicka ut till rasklubbarna om valet av presentatör inför domarkonferens år 2021.
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- Ställa fråga till rasklubbarna gällande dommarkompendiet.
- Åsa skicka ut förslag på program för avelskonferens som är planerat till
14 -15 november år 2020.
- Carola får fortsatt uppdrag att boka BPH prov i landet för år 2020.

130.Rapporter:
a) Ordföranden:
- Inget att rapportera
b) Kassören:
- Kassören informerar gällande återbetalning av Falkenberg bla vad som gäller.
c) Avel och Hälsokommittén
- RAS Schipperke är återremitterad till rasklubben med synpunkter från SKK på den
inskickade reviderade RAS.
- Program för avelskonferens planeras.
d) Prov och tävlingskommittén:
- Inget nytt har kommit in på utställningshund
- Lite har kommit till allroundhunden.
e) Utställningskommittén:
- Pga Covid – 19 så har man ställt in utställningarna i Falkenberg och Kolbäck.
- Hur det kommer påverka oss ekonomiskt med dom inställda utställningarna är
något man kan känna lite oro för beroende på hur länge restriktionerna från SKK
ligger kvar.
- Två rasspecialer har ställts in, SSR – CBP.
f) Webmaster:
- Inget att rapportera
g) Rasklubbarna:
Avelskommittén får i uppdrag att kontakta CBP gällande RAS.
131.Punkt för beslut:
a) Utökning av rasregister
Mötet diskuterar ansökningen som kommit in gällande utökande av rasregister.
Rasen som man ansöker för är Dansk-Svensk Gårdshund. Rasklubben har behandlat
frågan och meddelat styrelsen för SGVK enligt nedan.
Vi tycker att hennes ansökan är tunn, hon berättar ingenting om vilket intresse eller
hur hon bekantat sig med vår ras. Ingen av oss vet vem hon är och vi hälsar henne
välkommen på vår rasspecial i sommar innan hon utbildar sig på den Dansksvenska
gårdshunden.
Mötet beslutar att man rasklubbens uppfattning och hoppas att domaren väljer
förkovra sig genom att delta på rasspecialen för Dansk-Svensk Gårdshund.
Därmed godkänner man inte för utökningen av Dansk-Svensk Gårdshund i nuläget.
132.Fullmäktigemötet
Mötet beslutar att man flyttar fullmäktige preliminärt till 6 juni.
Datumet kan komma ändras med tanke på restriktioner för Covid-19
och vilka restriktioner man kommer ut med efter 31 maj.
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133.Övriga frågor:
Inga övriga frågor uppkom.
134.Nästa möte:
Annelie sänder ut för planering via doodle.
135.Mötets avslutande:
Mötet avslutas klockan 20.33 och ordförande tackar för visat intresse.
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Ordförande:

________________________________
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________________________________
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Justerare:
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