Protokoll
Styrelsemöte för RfG via telefon
9 januari 2019

Närvarande: Liselott Henriksson, Siv Hansson, Susanne DanheimerNilsson, Mariana Amrén, Thomas Lewin och Ann-Christine Holm.
Närvarande utanför styrelsen: Marianne Karlsson
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet.
§ 2. Fastställande av dagordning
Fastställs utan ändringar.
§ 3. Val av justerare för mötet
Thomas Lewin valdes att justera jämte ordföranden.
§ 4. Val av mötessekreterare
Marianne Karlsson valdes som mötessekreterare för mötet.
§ 5. Föregående protokoll
Styrelsen har inget nytt protokoll att godkänna.
§ 6. Ekonomi
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi. 2019 har vi än så länge
26 medlemmar.
§ 7. Kalendarie
Genomgång av detsamma görs.
§ 8. Inkommande post
Mail från medlem Gällande Gosbladet.
Mail från medlem Gällande Facebooksidan.
§ 9. Utgående post
Inget skickat.
§ 10. SKK
Inget att rapportera.
§ 11. SGVK
Inget att rapportera.
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§ 12. Årsmöte 2019
- Mötet kommer hållas i Taberg. Adress är Granvägen 7, 56241
Taberg.
- Anmälan till årsmötet ska göras senast 16 februari 2019.
- Handlingar påbörjade.
- Kallelse/dagordning skickas till alla medlemmar.
§ 13. Inkommen motion
Motionen bifalles utan ändring.
§ 14. Utställning
Domarbokning till rasspecialen görs i dagsläget av Old English
Sällskapet som vi samarbetar med.
§ 15. Hemsidan
Ny hemsida presenteras för styrelsen inom kort.
Önskemål finns att ta med information om olika hundaktiviteter samt
ha kontaktpersoner för dessa.
§ 16. Gosbladet
Årsbok 2017 – det saknas fortfarande SKK-kritiker. Förfrågan skickas
till SGVK.
Rutin för annonser – redaktören skickar till kassören för fakturering.
Redaktion – diskussion om det ska vara fler personer i redaktionen.
Gosblad 2-2018 – felaktigheterna som uppmärksammats av medlem
gås igenom, svar skickas till densamma.
Resultat från Stockholmsutställningen – kommer i nästkommande
nummer.
§ 17. KategoriGos
Beräkningen finns på hemsidan.
Texten på hemsidan diskuteras och tillägg görs med en mailadress
som inrapportering kan göras på.
Var och en måste själv skicka in sina 5 bästa resultat till rasklubben.
Mail gällande kategorigos från medlem, svar skickas till denna.
§ 18. Facebook
Diskussion har förekommit på rasklubbens sida mellan medlemmar
som av medlem ansetts som påhopp. Mailsvar till berörda
medlemmar skickas.
För att få medlemmar på Facebooksidan att skriva mer positivt läggs
en extra text: ”Håll god ton! Det du kan säga till någon mellan fyra
ögon kan du också skriva här på rasklubbens sida.
§ 19. Att göra lista
Inget nytt på listan.
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§ 20. Övriga frågor
Medlemskap för omplaceringshundar. Beslut tas under 2019.
Diskussion gällande om rasklubben ska och bör införa arbetsgrupper
för att underlätta arbetet i styrelsen.
§ 21. Nästa möte
Nästa möte blir det konstituerande mötet som sker efter årsmötet.
§ 22. Mötet avslutas
Ordförande tackar för i kväll och avslutar mötet.

Ordförande

Protokollförare

Justerare

Liselott Henriksson

Marianne Karlsson

Thomas Lewin
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