Styrelsemöte den 25/3-14
Telefonmöte kl. 19,00
Närvarande. Eva E-A, Liselott H, Fredriqa D, Susanne D-N, Mariana A.
Ej meddelat förhinder: Inger S

§ 1. Mötet Öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna till detta möte.
§ 2. Fastställande av Dagordning
Dagordningen fastställdes, Eva hade lite att ta upp under övrigt.
§ 3. Val av Justerare
Till justerare valdes Susanne att jämte ordförande justera
protokollet.
§ 4. Föregående Protokoll
Föregående protokoll bordlades tills nästa möte för att det ska göras
lite ändringar i det.
§ 5. Tystnadsplikt/Styrelsearbete
Alla godkände tystnadsplikten.
Styrelsearbetet bordlades till nästa möte.
§ 6. Kalendarium/Verksamhetsplan
Lägga in i verksamhetsplanen att vi ska försöka ha en Inoff
utställning till hösten.
§ 7. SGVK/ Inkommande Post
Informerade om att Mariana och Fredriqa är anmälda till SGVK´s
stämma den 12 april i Jönköping.
Brev angående Vallning från Kroppsvallarna vidarebefordras till
Susanne.
§ 8. Teckningsrätt

Styrelsen beslutade att Mariana och Liselott har teckningsrätt för
RfG.
Krister Esping har dispositionsrätt över bankmedlen.
§ 9. Namnets Stavning
Styrelsen beslutade att ta tillbaka accenten över a:et i Catalá till
hemsidan oavsett lutningen för att betona uttalet.
§ 10. Tröjorna
Styrelsen beslutar att sälja klubbtröjor i Rasklubbens regi, Bilaga 1.
Pris T-tröjan 169kr + 100kr för eget tryck plus porto.
Pris Munkjackan 399kr + 100kr för eget tryck plus porto.
Tröjorna kan fås i flera olika färger.
Susanne lägger ut dem på hemsidan.
§ 11. Rasspecial
Styrelsen godkänner inbjudan. Den läggs ut på hemsidan och på FB.
Vi får sälja lotter men inte mat på utställningsplatsen.
Domare blir Dagmar Kline, Tyskland.
Vi kommer att dela domare med SSUK och SKK så vi får en kostnad
som kommer att delas på 3.
§ 12. Inoff Utställning
Bordlades tills nästa möte.
Mariana kollar upp datum och plats.
§ 13. Utställning Varberg
PON gör katalogen och tar vinsten från den. Vi säljer lotter.
Har varit mycket svårt att få till ett möte med PON. Men vi ska ha
ett möte den 26 mars.
§ 14. Gosbladet
Manusstopp är den 30/3.
Några rader önskas från varje styrelsemedlem att lägga ut i bladet.

Susanne skickar ut en sammanställning.
§ 15. Övriga Frågor
RfGs FB sida. Alla i styrelsen är administratörer.
§ 16. Nästa Möte
Tisdag den 29 april kl. 19,00.
§ 17. Mötet Avslutas
Mariana tackar alla för ett trevligt möte.

Mariana Amrén

Fredriqa Danheimer

Susanne D Nilsson

