Protokoll
Styrelsemöte 18 augusti 2016

Närvarande: Liselott Henriksson, Siv Hansson, Susanne DanheimerNilsson, Mariana Amrén och Camilla Mattsson.
Anmält förhinder: Marianne Karlsson

§ 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
Susanne Danheimer-Nilsson 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. Klubben
har fått en ny medlem sedan förra mötet. Kassör och
katalogansvarig går igenom betalningar inför rasspecialen.
§ 7. Kalendarium
Genomgång av kalendariet; Anmälan om deltagande till
Avelskonferens före 3 oktober, beslut på nästkommande möte.
§ 8. Inkommande post
Inget inkommit.
§ 9. SGVK/SKK
Saknas information från SGVK om vad som ska läggas ut på
rasklubbens hemsida, kontakt tas med SGVK.
Diskussion har tidigare uppkommit om rasmonter i SGVK:s regi,
frågan skickas vidare till SGVK.
§ 10. Gosbladet – Årsbok 2015
Det saknas kritiker från SKK Stockholmsutställningen i
december. Kontakt tas med SGVK för att se om vi kan få dessa.

§ 11. Hemsidan/FB-sidan
Fråga kommit upp om vi kan ändra hemsidan för att fler ska ha
möjlighet ändra och uppdatera densamma, uppdrag åt Webba att
undersöka vilka möjligheter som finns.
Klubben kommer under hösten ha en ny Fototävling på Facebook
sidan.
§ 12. Utställning Gimo
Domare och ringsekreterare är klart, ringsekreterarväskan är
också klar. Dock måste vi ha 2 ringsekreterare på grund av att
de arbetat även på förmiddagen.
Vi kommer använda oss av SKK:s bestyrelse.
BIR och BIM täcken sys upp.
Pokal och vinster köps in till klubbmästerskapet.
§ 13. Övriga frågor
Finns det intresse för BPH och Vallanlagstest i klubbens regi?
Frågan diskuteras vidare om det finns möjlighet redan nu i höst
eller under 2017.
§ 14. Nästa möte
Nästa telefonmöte måndag 19 september klockan 20.00.
§ 15. Mötet avslutas
Ordförande tackar för mötet och avslutar mötet.
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