Protokoll fört vid styrelsemötet den 28 augusti 2014
Telefonmöte kl 19.00- 20.30
Närvarande: Mariana Amrén, Susanne Danheimer-Nilsson, Fredriqa Danheimer, Liselott
Henriksson och Eva Ekström-Andersen.
Anmält förhinder: Inger Sjögren

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare
Liselott valdes till justerare jämte Mariana.
§ 4 Val av mötessekreterare
Eva valdes till mötessekreterare.
§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och ligger på hemsidan.
§ 6 Ekonomi/medlemmar
Årets rasspecial visar ett minusresultat på drygt 250 kronor. Styrelsen beslöt att följa
kassörens förslag att balansera minusresultatet med medel från de fonderade pengarna för
just rasspecialer. Se bilaga.
§ 7 Kalendarium och verksamhetsplan


Underlag för utställning 2017, ska vara inlämnat i december 2014.



Rasmonter på stora Stockholm kostar 500kr. Beslöts att sätta ut en annons på hemsidan
för att få reda på vem som kan ställa upp och bemanna en eventuell monter. Slutgiltigt
beslut fattas om vi ska vara med eller inte på nästa styrelsemöte.



Nytt försök till medlemsträff i Stockholmsområdet under hösten, Mariana och Liselott
diskuterar vidare.



MH/BPH. Bestämdes att Mariana bokar tillfälle på Nykvarn till vår-sommar 2015.



SGVK har ett vallanlagstest utannonserat på sin hemsida. Ett eventuellt samarbete med
OES klubben till våren 2015 diskuterades, Mariana kontaktar dem.

§ 8 SGVK/inkommen post
Inget att rapportera.
§ 9 Rallylydnad
Ingen lokal har hittats, Susanne försöker få tag i kontaktpersonen. Ridhus i
Stockholmsområdet, men Mariana vet inte om det är dyrt/billigt. Prio ett är en tävling i södra
Sverige. Fredriqa och Susanne ansvarar för att leta lokal, ska vara klart till 15 september.
§ 10 Hemsidan
Om någon kommer till en felaktig sida- t.ex. spam- meddela Susanne sidans fullständiga länk
så att hon kan skicka det vidare till webbhotellet. Pga. av havererat Internet har
webbansvariga inte kunnat uppdatera på ett tag.
§ 11 Rasspecial 2015
Vore trevligt om den kan läggas i närheten av en camping, Norrköping finns den 6-7 juni
2015- rasspecial den 6 juni och SKKs vanliga den 7 juni. Mariana kollar upp.
Gimo är planerat för 2016 och utställningsplats för 2017 skall vara ansökt senast 1 december,
då behöver den placeras söderut.
§ 12 Gosbladet
Ny deadline är 10 september (från 30 augusti). SKK har utställningsinfo vi kan ta med.
Material från WDS kommer från Eva, Liselott och Mariana. Övrigt material är en bristvara!
§ 13 Kursavgifter
Med hänvisning till paragraf 7 i protokoll 2-7-14 beslöt styrelsen att alla som får utbildning
betald av klubben förväntas hjälpa till vid evenemang. Kontrakt kommer att skrivas.
§ 14 Övriga frågor
De korrigerade avelsrekommendationerna och valphänvisningarna läggs ut på hemsidan så
fort sekreteraren är klar med dem.
§ 15 Nästa möte
Telefonmöte 24 september kl 19.00.
§ 16 Mötet avslutas
Ordförande tackade för ett snabbt och trevligt möte som avslutades kl. 20.30
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