Hej!

Då det den 21 december kom nya restriktioner ang. Covid-19, så har Svenska Grand
Danoisklubben, SGDK, ingen möjlighet att genomföra utställningen i Moheda den
26/12–2021! Vi måste tyvärr ställa in arrangemanget.
Vi kommer att åkalla Force Majeure.
Det är SKKs stadgar som gäller och så här står det i dessa;
§15 Force Majeure
SKK eller medlemsorganisation, som på grund av omständighet som den inte kunnat råda
över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i
leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang
inom sin klubbverksamhet på det sätt som planerats, är inte skyldig att återbetala erlagda
avgifter som avser sådant evenemang. SKK eller medlemsorganisation äger således rätt att
behålla del av eller hela den avgift som betalats för icke genomfört evenemang till
täckande av uppkomna kostnader. Direkt medlemsorganisations beslut att behålla betald
avgift kan omprövas av Centralstyrelsen. På motsvarande sätt äger SKK eller
medlemsorganisation rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av
den som inte redan betalat avgiften. SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador
eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört
evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller
medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller
direkta eller indirekta kostnader.
Detta innebär att vi inte är skyldiga att återbetala anmälningsavgiften, men har beslutat att
återbetala största delen i alla fall. Vi kommer att återbetala allt utöver 50 kronor per hund,
detta för att täcka de kostnader vi ändå har.
Det är viktigt att, om du som utställare vill ha resterande anmälningsavgift tillbaka, mailar
följande uppgifter till anmalan@sgdk.se hundens namn, registreringsnummer,
katalognummer och kontonummer med kontohavarens namn senast 2022-01-15.
Vi kan tyvärr ej återbetala via Swish. Var noga med att skriva rätt bankkonto!
Återbetalning kommer att ske senast den 31 januari 2022.
Vi drar 50 kronor per hund men resterande blir kvar.
Hoppas vi ses nästa år!

Styrelsen

