Styrelsemöte den 15/1 kl 19,00
Närvarande. Liselott H. Inger S. Mariana A. Fredriqa D. Susanne D. Rolf B.
Meddelat förhinder: Bodil H.
Inbjudna: Krister och Linn

§ 1. Mötet Öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna till detta möte.
Inger går upp som Ledamot om vi behöver rösta
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg; årets kategorigos
§ 3. Val av Justerare
Inger valdes att justera protokollet jämte Mariana
§ 4. Föregående protokoll
Ändra på protokollet under SGVK. Datumet för utställningen är den 6
april.
§ 5. Ekonomi
Krister är inbjuden för att gå igenom ekonomin för 2013 – 2014
Krister skickar ut en färdig budget till oss när den är klar.
§ 6. Kalendarium och verksamhetsplan/handlingsplan
Gicks igenom och inget ligger efter.
§ 7. SGVK/inkommande post
Tävlings/ utställnings träff i Jönköping. Fredriqa, Mariana, Inger och
Susanne åker på detta.
§

8. Årsmöte
Per-Inge kommer att vara ordförande.
Styrelsen beslutar att vi inte ska ha ett medhörningsmöte eftersom
kostnaden blir för hög vid det låga antalet anmälningar.

Rolf skickar adressen till årsmötet till Fredriqa och vi får inte
glömma att skriva in att alla måste ha id kort med sig.
§

9. Årsmötes handlingarna
Tas vid nästa möte

§ 10. Valberedningen
Linn var inbjuden men kunde inte komma. Rolf läste upp mailet från
Linn för oss.
§

11. Årets Kategorigos
Styrelsen beslutade att man får 1 månad på sig att rapportera in
tävlings/utställnings resultat om man vill att den ska vara med på
årets kategorigos, annars kommer de inte att räknas.
Man måste ha betalt in sin medlemsavgift innan den 1 februari om
man vill räkna med sig januari månads tävlingar/utställningar.
Annars räknas de från det datum man betalat in till Rasklubben.

§

12. Övriga frågor

§ 13. Nästa Möte 29/1 kl 19.00
§ 12. Mötet avslutas
Ordförande Mariana tackar för ett trevligt möte
Ordförande

Justerare

Mariana Amren

Inger Sjögren

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

