Styrelsemöte den 29/1 kl. 19,00
Närvarande: Inger S. Susanne D. Mariana A. Liselott H. Fredriqa D. Rolf B
Meddelat förhinder: Bodil H
§

1. Mötet Öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna till mötet

§ 2. Fastställande av dagordning
Två punkter läggs till.
§ 3. Val av Justerare
Susanne D. valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§ 4. Föregående protokoll
Bordlades
§ 5. Årsmöte
Alla handlingarna är klara bara lite små justeringar
Maten är bestämd.
§

6. Uppfödarmötet
Styrelsen besluta att uppfödarmötet kommer att ligga före årsmötet
och i samma lokaler.
Uppfödarna som inte kan komma på uppfödarmötet har vi lovat att
meddela vad som sades på mötet.
Tid för mötet är 11,00 i samma lokaler som Årsmötet. Klubben
bjuder på lättare förtäring.

§ 7. Motion
Styrelsen bifaller motionen som har kommit in.
Men med förbihåll att det kommer att finnas en ruta där det står
denna hund är BPH/MH testad eller ej. Kravet på BPH/MH testad
hund kommer för närvarande tas bort från Valphänvisningsreglerna.
§ 8. SGVK Träffen

Styrelsen beslutar att vi köper in två stycken väskor att ha en till
utställning och en till tävling
§ 9. Inkommande/utgående Post
Ett brev har inkommit från kroppsvallarna som undrar om vi är
intresserade av vallning i vår klubb.
Vi kommer att svara dem att det är vi.
Fredriqa har ansökt till SGVK om att vi ska få anordna Lydnad,
Bruks och Rallytävlingar under året. Och vi har fått detta godkänt av
SGVK.
§ 10. SGVK Varberg Utställning
Vi har fått klart från PON att vi ska ha utställningen i Varberg
tillsammans den 6 april.
§ 11. Övriga Frågor
Fb sidan som heter gos dátura catala sweden är inte lätt att hitta.
Styrelsens önskemål var att den sidan läggs ner eller ändrar namn
så att den inte förknippas med vår sida.
§ 12. Mötet avslutas
Ordförande Marina tackar alla för ett trevligt möte och tackar alla för
det gångna året
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