Protokoll
Styrelsemöte 19 september 2016

Närvarande: Liselott Henriksson, Siv Hansson, Marianne Karlsson,
Susanne Danheimer-Nilsson, Mariana Amrén och Camilla Mattsson.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar dagens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 3. Val av justerare
Camilla Mattsson väljs att justera 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
Genomgång av rasklubbens ekonomi och sammanställning av
rasspecialen är under arbete. Klubben har fått nya
valpmedlemmar sedan förra mötet.
För medlemmar (utanför Sverige) i Norden beslutas att
Gosbladet skickas endast via epost.
§ 7. Kalendarium
Genomgång av kalendariet.
§ 8. Inkommande post
Förfrågan om intresse från SGVK om gemensam rasmonter med
andra SGVK raser.
SKK policy i digitala medier.
§ 9. SGVK/SKK
Inget att rapportera från SGVK eller SKK.
§ 10. Gosbladet; Årsboken 2015
Äntligen har Rasklubben fått alla kritiker från 2015 och årsboken
kan därmed färdigställas.

§ 11. Hemsidan/Facebook
På klubbens Facebook-sida har vi startat fototävling, årets tema
är arbetande Gos. Även hemsidan uppdateras med fototävlingen.
I övrigt uppdateras båda när det finns nytt material.
§ 12. Utställning Gimo samt 2019
Årets rasspecial är avklarad likaså klubbmästerskapet.
Rasklubben har fått fin respons från deltagare. Ett stort tack för
allas deltagande, för utan medlemmar som vill vara med blir det
inget alls, så än en gång tack.
Förslag tas fram för rasspecial 2019 och beslut om plats tas på
nästa möte.
§ 13. Rasmonter Stockholm/Göteborg
Intresse finns att bemanna en monter tillsammans med
rasklubbar från SGVK på båda utställningarna. Kontakt tas vidare
med SGVK.
§ 14. BPH
Klubben kontrollerar om det finns möjlighet att arrangera ett
BPH nu under hösten.
§ 15. Medlemsträff
Planeras en medlemsträff i mellersta Sverige, ev i samband med
BPH. Datum och mer info kommer.
§ 16. Övriga frågor
Inga frågor.
§ 17. Nästa möte
Nästa telefonmöte måndag 24 oktober klockan 20.00.
§ 18. Mötet avslutas
Ordförande tackar för mötet och avslutar mötet.

Liselott Henriksson
Ordförande

Marianne Karlsson
Protokollförare

Camilla Mattsson
Justerare

