Protokoll
Styrelsemöte 29 november 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
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.
§ 7. Kalendarium
Genomgång av kalendariet.
§ 8. Inkommande post
Från SGVK har texten ”Ord från ordförande” kommit som ska
publiceras på bland annat hemsidan.
SGVK vill att rasklubbarna ska se över sina hemsidor, mer
information om SGVK ska finnas. (Vår hemsida har den
information som krävs).
§ 9. SGVK/SKK
Rasklubben kommer inte ha någon rasmonter på Svensk vinnare
i Stockholm (december 2016) eller på My Dog Göteborg (januari
2017).
§ 10. Gosblad nummer 2 2016.
Deadline för årets julnummer är 5 december, material behövs.
Information om detta kommer läggas ut på hemsidan och
Facebook.
Annonser saknas, även detta påminns om på sociala medier.

§ 11. Hemsidan/Facebook
Uppdateras när material finns och kommer till rasklubben.
§ 12. Utställning 2017 och 2019
2017 kommer vara i samband med SKK's utställning i Askersund.
2018 är rasspecialen på Öland, Böda Sand. Ansökan för
utställning 2019 ska göras under första halvan av 2017.
§ 13. Årsmöte 2017
Årsmötet bokas till lördag 25 februari klockan 13.00 Rimbo.
Diskussion om att bjuda in en föreläsare innan mötet. Lättare
lunch serveras före mötet.
Kallelse och andra dokument påbörjas.
§ 14. Medlemsträff
På grund av sjukdom och tidsbrist flyttas medlemsträffen i
mellersta Sverige till senvintern/våren 2017.
§ 15. Övriga frågor
Vi söker Gosägare i Sverige som idag inte är medlemmar och
försöker få kontakt med dessa.
§ 16. Nästa möte
Nästa telefonmöte bokas onsdag 11 januari 2017 klockan 20.00.
§ 17. Mötet avslutas
Ordförande tackar för mötet och avslutar mötet.
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