Protokoll fört vid Styrelsemötet den 2 juli 2014
Närvarande: Mariana Amrén, Liselott Henriksson, Susanne DanheimerNilsson, Fredriqa Danheimer, Eva Ekström-Andersen.
Anmält förhinder: Inger Sjögren.
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Mariana förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Val av justerare
Liselott valdes till protokolljusterare jämte Mariana.
§ 4 Föregående protokoll/protokoll
Beslöts att Eva hjälper till och skriver mötesprotokollen medan Fredriqa
tar hand om övriga sekreterarsysslor. I kommande protokoll ska beslut
förklaras kortfattat för att kunna se vad som ligger bakom beslutet.
§ 5 Ekonomi/medlemmar
Krister har skickat ut den ekonomiska rapporten per 31 maj 2014. Vi har
fått fyra nya medlemmar och är nu 48 personer i klubben. En av
medlemmarna är valpköpare från svensk uppfödare och hade hunnit
betalat avgiften för i år, så medlemmen får nästa års avgift gratis istället.
Namnet är skickat till kassören.
§ 6 Kalendarium och verksamhetsplan
Utställningarna för 2015 och 2016 diskuterades.
Vi behöver planera för 2017, förslagsvis längre ner i landet. Fredriqa har
inte fått tag på regelansvariga för rallylydnadstävlingar då denna person
är sjuk. Susanne har kontakt med en rallydomare om det så blir aktuellt.
§ 7 SGVK/inkommen post
Inget att rapportera.
§ 8 Utställning


Rasspecialen
17 anmälda hittills, anmälningstiden förlängs till 14 juni. Sponsring,
katalogen, lotteri gicks igenom. Det vore trevligt att ha en
gemensam middag på lördag kväll för de som vill. Plats meddelas
senare.



Inoff
Hans Rosenberg kan döma den 23 augusti, men ingen annan
tillfrågad domare kan inte eller har inte svarat. Beslöts därför att
flytta den till nästa år. Liselott får i uppdrag att kolla upp
utställningsplats samt ta fram kostnadsförslag, datumförslag är 16
eller 17 maj 2015.

§ 9 Årets kategorigos
Susanne får hjälp av Fredriqa att räkna poäng. Beslöts att
uppmärksamma de hundar som klarat det officiella vallanlagsprovet (GK
VA) med rosett och diplom, skickas även till alla från att det blev officiellt
den 1 januari 2012.
§ 10 Övriga frågor
Vi påminner om att manusstoppet för nästa Gosblad är 30 augusti.
Material önskas, skickas till Susanne. Uppslag som finns redan nu är de
nya utställningsreglerna, rapport från världsutställningen.
§ 11 Nästa möte
Söndagen den 29 juni kl 9.00 i samband med utställningen i Borås.
§ 12 Mötet avslutas
Ordförande tackade för aktivt deltagande och avslutade mötet kl 20.45.
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