Styrelsemöte den 22/10-14
Närvarande: Liselott H. Fredriqa D. Inger S. Susanne D-N.
Meddelat förhinder: Eva E-A
Inger S. går upp som ledamot.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några punkter under övrigt.
§ 3. Val av justerare
Susanne D-N. valdes jämte Liselott H. att justera protokollet.
§ 4. Föregående protokoll
 Bordlades tills nästa möte.
 Styrelsen beslutar att protokollet ska komma ut efter att vi har
haft nästa möte så hela styrelsen har läst igenom det först.
 Lägga ut nästa mötestid och dag på hemsidan så alla har
möjlighet att skicka in ärende till styrelsen.
§ 5. Ekonomi/medlemmar
 Inga förändringar i ekonomin från föregående månad.
 Susanne D-N. avstår kursen nu i höst, hoppas på ett nytt
tillfälle till våren.
 Klubbens tillbehörigheter skall hämtas hos Mariana A.
Liselott H. och Susanne D-N. ordnar detta.
 De nya valpägarna som kommer i höst eller medlemmar som
kommer till efter 1 nov har automatiskt medlemskap nästa år.
 Nya Inbetalningskort kommer att göras som skall skickas ut
med nästa Gosblad. Styrelsen ska även titta på hur vi ska
skriva ett nytt inbjudningskort till nya medlemmar.
§ 6. Kalendarium och verksamhetsplan
Punkterna som står i Kalendariet tas upp under Årsmötespunkten.

§ 7. SGVK/Inkommen post
Inget brev eller mail har inkommit till styrelsen.
§ 8. Rasspecialer
 2015 i Lidköping är ej helt klart. Inger S. arbetar med detta.
 2016 Gimo den 10 sep, Inger S. kollar upp vem som är
kontaktperson och kontaktar ansvariga.
 2017 Norrköping var på förslag, detta det går inte efter som de
är en 3 dagars utställning så istället har vi pratat med
Askersund och vi är mycket välkomna dit.
 Styrelsen beslutar att 2017 års rasspecial blir i Askersund den
12 aug.
 Styrelsen ringer till SKK för att få reda på vilka domare som är
auktoriserade på vår ras.
§ 9. Kategorigos
Bordlades till nästa möte.
§ 11. Årsmötet
Jönköping lördagen den 28/2
Rosenbergsgatan 6
Studiefrämjandets lokal.
 Budget 2015 höra med Kassör/Krister E. om han kan tänka sig
hjälpa till.
 Verksamhetsplan 2015 Fredriqa jobbar med den
 Verksamhetsberättelsen Jobbar Lotta H. och Fredriqa D. med.
 Avelsberättelsen höra med Avelsrådet/Veronica K. om hon vill
skriva den.

§ 12. Tryckeri
Styrelsen tittar på andra alternativ.

§ 13. Jul annonser
Påminna uppfödarna om detta,
Styrelsen frågar Eva E-A. om hon kan göra ett utskick.
14. Övriga frågor
Mäta hundarna
 Styrelsen får skicka en ansökan om detta till Domarkommittén
på SKK.
§ 15. Nästa möte
Nästa möte den 27 nov. Kl 19,00
§ 16. Mötet avslutas
Ordförande tackar för ett trevligt möte.

