Protokoll
Styrelsemöte 23 maj 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
Mariana Amrén 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 medlemsantal.
§ 7. Kalendarium
Kalendariet gicks igenom. Rasspecial 2019 ska bestämmas plats
och om vi kan få samarbete med annan rasklubb inom SGVK.
§ 8. SGVK
Inkommande post från SGVK:
Inbjudan till SGVK utställningar.
Info angående Sveriges Hundungdom.
Hjälp från SGVK att ta fram utställningskataloger.
Skicka alla Årsmöteshandlingar till SKK.
§ 9. Inkommande post
Planerad kull från medlem till valphänvisning/hemsidan.
Svar på inkommande post från föregående protokoll:
Styrelsen diskuterade KategoriGos och poängberäkning. Beslut
togs att fortsätta som tidigare enligt rekommendation från
SGVK.
§ 10. Domarkompendie
Klubben har inte sålt några Domarkompendier i färg på flera år
och därför tas möjligheten bort från hemsidan. Det kommer dock
finns kvar i svart/vit på hemsidan.

§ 11. Raspresentation SKK
Texten som finns på SKK bör ändras, förslag har tagits fram och
ska gås igenom. Kontakt tas med SGVK för att få hjälp med
ändringen på SKK enligt förslag.
§ 12. Gosbladet
Gosblad nummer 1 2016 är skickat till medlemmarna.
Nästa nummer kommer vara Årsbok 2015.
§ 13. Hemsidan/FB-sidan
Uppdateras efterhand som material finns och kommer in.
§ 14. Utställning Kolbäck och Gimo
Kolbäck: Avklarad och allt gick bra. Stort tack till alla som hjälpt
till att genomföra utställningen.
Gimo: Inbjudan och anmälan ligger på hemsidan. Planeringen
fortsätter. Förfrågan av sponsring av priser läggs ut på
hemsidan.
§ 15. Medlemsträff 21 maj i Hultsfred
Inställd på grund av för få anmälda.
§ 16. Övriga frågor
Inga frågor.
§ 17. Nästa möte
Nästa telefonmöte bokas till tisdagen 28 juni klockan 20.00.
§ 18. Mötet avslutas
Ordförande tackar för mötet och avslutar mötet.
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