Styrelsemöte den 24 sep 2014
Telefonmöte kl 19,00
Närvarande: Inger S, Liselott H, Fredriqa D, Susanne D-N.
Meddelat förhinder: Eva E-A.

§ 1. Mötet Öppnas
Ordförande Liselott hälsar alla välkomna.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3. Val av Justerare
Inger valdes att jämte Liselott justera protokollet.
§

4. Föregående protokoll
Gicks igenom och godkändes.

§

5. Ekonomi
Inget att rapportera.

§

6. Kalendarium och Verksamhetsplan
Gicks igenom.

§

7. SGVK/ inkommande post

Bilaga

 Mail från Gun Grysell och Veronica Krantz läses igenom.
Styrelsen beslutade att än en gång klargöra att:
Styrelsen tar starkt avstånd från alla former av personangrepp
mot både medlemmar, uppfödare och styrelsemedlemmar i
både tal och skrift.
Står i vår informationspolicy.
 Skks mail angående utställnings frågor.

Bilaga

Fredriqa besvarar dem och skickar ut till alla för påseende
innan hon skickar in svaret till Skk.
§

8. Rasspecialer 2015, 2017
 2015 års Rasspecial fastställdes till 2 maj i Lidköping.
Inger tar kontakt med ansvarig för den utställningen.
 2017 års Rasspecial planeras till Norrköping. Liselott kontaktar
utställningsansvariga.

§ 9. Årets Kategorigos
Beräkningen måste ses igenom och se om vi behöver göra några
nya ändringar eller tillägg.
§

10. Mäta hundarna

Bilaga

Susanne kontaktar Skk angående detta.
§

11. Årsböckerna
Susanne arbetar med 2011-2012 årsböcker.
Styrelsen funderar om de ska ingå i medlemsavgiften istället.

§

12. Monter
 Styrelsen beslutar att vi inte kommer att ha någon rasmonter i
Stockholm eller i Göteborg då för få medlemmar är
intresserade att hjälpa till.
 Idag finns material till rasmontern hos Jana och Susanne. De
material som finns hos Jana skall flyttas till Liselott.

§

13. SGVK Utställning 2015
På grund av att denna ligger för nära vår rasspecial får vi tacka nej
till denna i år. Finns inte tillräckligt med medlemmar som kan tänka
sig att hjälpa till.
Liselott kontaktar Gun Grysell för information.

§

14. Gosbladet
Är på gång till tryckeriet.

Styrelsen undersöker om vi kan hitta ett billigare tryckeri.
§

15. Rallyn
Styrelsen har inte hittat någon lokal, så den kommer inte att bli av i
höst men styrelsen jobbar på att föröka få till en till vårvintern
istället.
Men vi behöver få mer medlemmar till att hjälpa till om vi ska kunna
ro den iland.

§

16. Kursen för auktoriserad utställningsansvarig
Liselott avstår sin plats men Susanne kommer att åka.

§

17. Övriga Frågor

§

18. Nästa möte
Onsdagen den 22 oktober kl. 19,00.

§

19. Mötet avslutas
Ordförande Liselott tackar för att mycket trevligt möte.

