Protokoll Styrelsemöte
14 januari 2016
Närvarande: Liselotte Henriksson, Siv Hansson, Marianne Karlsson,
Susanne Danheimer-Nilsson, Mariana Amrén och Emma Robertsson.
Meddelat förhinder: Fredriqa Danheimer.

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar dagens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 3. Val av justerare
Susanne Danheimer-Nilsson justerar protokollet jämte ordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Marianne Karlsson väljs till protokollförare för mötet.
§ 5. Föregående protokoll
Protokollet är godkänt, utlagt på hemsidan och läggs till handlingarna.
§ 6. Ekonomi/medlemmar
Kassören redogjorde för rasklubbens ekonomi, så här långt är allt klart för
2015.
§ 7. Kalendarium
Genomgång av kalendarium.
§ 8. SGVK
Inget från SGVK.
§ 9. Inkommande post
Motion till årsmötet har kommit.
§ 10. Gosbladet nummer 1 2016
Material till nummer 1 efterlyses via hemsidan och Facebook, deadline i
mars.
Förslag att ge ut Årsboken 2015 till medlemmarna istället för Gosbladet
nummer 2 2016, styrelsen undersöker om detta är möjligt. Styrelsen bör
undersöka möjligheten att få fler annonser i Gosbladet och i Årsboken för
att kunna minska tryckkostnad.
§ 11. Hemsidan/FB-sidan
Båda uppdateras när material finns.

§ 12. Utställning
Kontakt tagen med OES inför SGVK utställningen i maj i Kolbäck.
Domare bokad till rasspecialen i Gimo i september.
§ 13. Årsmöte 2016
Kallelse finns i Gosbladet nr 3 2015 och på RfG:s hemsida. Handlingar är
påbörjade och slutförs inom kort. När respektive dokument är klart läggs
det i Dropboxen. Dokumenten kommer att läggas ut på hemsidan i god tid
före årsmötet.
§ 14. Övrigt
De handlingar som styrelsen arbetar med läggs i Dropbox för information
till styrelsens medlemmar. När ändringar görs i gemensamma handlingar
meddela detta till styrelsens medlemmar och färdiga handlingar märks
med ordet Klart. När ett dokument läggs i mappen Klara, får de inte
ändras!
När det gäller Årsboken 2013 och 2014 saknas de flesta kritiker men de
kommer dock göras klara med det som finns och sedan läggas ut på RfG:s
hemsida.
§ 15. Nästa möte
Tisdag 9 februari 2016 klockan 20.00 via telefon.
§ 16. Mötet avslutas
Ordförande tackar för kvällens möte och avslutar mötet.
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