Styrelsemöte den 2/12-14
Närvarande: Susanne D, Liselott H, Fredriqa D, Eva E-A.
Meddelat förhinder: Inger S.
Eva meddelar att hon inte hinner skriva protokollet.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsa alla välkomna
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg
§ 3. Val av justerare
Susanne valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§ 4. Föregående protokoll
Vi har inte fått svar från Skk och inväntar detta.
Susanne tar hjälp av vårt avelsråd för att få till en bra ansökan till
Skk angående mätning av hund
Protokollet läggs till handlingarna.
§ 5. Ekonomi/medlemmar
Kassören fixar boksluten.
§ 6. Kalendarium och verksamhetsplan
Tas under årsmöte
§ 7. SGVK/inkommen post
 Efter ett mail från Pon klubbens ordförande beslutar styrelsen
att vi hjälper till på SGVK utställningen i Varberg söndagen
den 12 april efter som flera medlemmar visat sitt intresse för
att hjälpa till.
Bilaga 1
 Skrivelse från en medlem har tagits upp för diskussion och vi
har skickat ett svar.
Bilaga 2
§ 8. Rasspecialer 2015 2016 2017
 2015 är nästa helt klart.

Skk kommer inte att ta betalt för platsen.
Domaren är bokat och hon såg det som en ära att få döma vår
ras. Styrelsen har skickat henne domar kompendiet och även
länken till Spanska rasklubbens film angående rasen.
 2016 Kollar upp angående domare
 2017 Ansökan är inskickat till SGVK
Plats Askersund den 12 aug
§ 9. Kategorigos
 Styrelsen beslutade att rasspecialen från 2015 och framåt inte
kommer att ingå i Årets utställnings kategorigos.
§ 10. Inför årsmöte 2015
Dagordning och kallelse är medskickad i Gosbladet och kommer
även att komma ut på hemsidan och FB.
Motionerna ska vara styrelsen till handa senast den 28 januari och
de måste vara per brev. Ej Mail eller fax för då tas det inte upp
Motioner angående Stadgar ska vara styrelsen tillhanda senast den
31 december och de måste vara per brev. Ej mail eller fax för då tas
de inte upp.
§ 11. Gosbladet
Lägga ut en blänkare på FB angående annonser.
Sista dagen för inlämning är den 5 dec.
§ 12. Övriga frågor
Tystnadsplikt tänk på den
§ 15. Nästa möte
Tisdagen den 13 januari kl 19,00
§ 16. Mötet avslutas
Ordförande tackar för ett trevligt möte
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