Protokoll
Styrelsemöte 24 oktober 2016
Närvarande: Liselott Henriksson, Siv Hansson, Marianne Karlsson,
Susanne Danheimer-Nilsson, Mariana Amrén och Camilla Mattsson.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar kvällens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 3. Val av justerare
Siv Hansson 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.
§ 7. Kalendarium
Genomgång av kalendariet och det beslutas att årsmötet 2017
bokas till Stockholmsområdet med förhoppning att fler
medlemmar deltar.
§ 8. Inkommande post
Erbjudande om avelskurser från Barbro Teglöf, Hundspecialisten.
Påminnelse från SKK angående avelskonferens.
Information från SGVK att en informationsfolder om SGVK:s
raser ska sammanställas.
SKK önskar förslag på Årets Bragdhund och Årets servicehund.
Inbjudan till informationsträff angående SKK omorganisation.
Ansökan från domare Charlotte Melin att utöka sitt rasregister.
§ 9. SGVK/SKK
Raspresentationen på SKK Köpa hund är nu ändrad till en mer
lättsam text som beskriver vår ras ännu bättre.
Meddelar SGVK att vi godkänner Charlotta Mellin att utöka sitt
rasregister med följande förbehåll: Examination bör göras på en
rasspecial. Domaren får där möjlighet att gå igenom fler
individer än på någon annan utställning.
Foton till SGVK:s informationsfolder skickas till SGVK.

§ 10. Gosblad och Årsboken 2015
Årsboken 2015 är klar. På grund av ökad tryckostnad beslutas att
Årsboken kommer finnas tillgänglig för alla på rasklubbens
hemsida, var och en kan själv välja skriva ut därifrån om den
önskas på papper. Önskas den tryckt och inbunden kan den fås
till självkostnadspris, 50 kr.
Gosblad nummer 2 2016. Deadline för årets julnummer är 5
december, material behövs. Information om detta kommer
läggas ut på hemsidan.
§ 11. Hemsidan/Facebook
Uppdateras när material finns.
§ 12. Utställning 2019
Diskussion angående om rasspecial ska anordnas varje år eller
vartannat. Rasklubben beslutar att rasspecial bör hållas varje år
för att ge klubbens medlemmar möjlighet träffas och ställa ut.
Beslut om var och när rasspecial 2019 kommer hållas bordläggs
till framtida möte.
§ 13. BPH
Rasklubben har ingen möjlighet arrangera eget BPH under
hösten. Det finns dock BPH över hela Sverige information finns
på SKK. Mer information om BPH kommer också läggas ut på
rasklubbens hemsida och i Gosbladet.
§ 14. Medlemsträff
Anordnas förhoppningsvis under november mer info kommer.
§ 15. Övriga frågor
Vår ras bör vallanlagstestas likväl som mentaltestas genom BPH,
hur kan vi göra för att fler testar sina Gos? Förslag tas fram om
vi kan anordna egna vallanlagstester.
§ 16. Nästa möte
Nästa telefonmöte tisdag 29 november klockan 20.00.
§ 17. Mötet avslutas
Ordförande tackar för mötet och avslutar mötet.
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