Kallelse med dagordning till årsmötet
för Rasklubben för Gos d’Atura Catalá
Datum: lördagen 25 februari 2017 klockan 13.00
Föreläsning av Frida Taipale klockan 10.30
Lätt lunch serveras från klockan 12.00
Plats: Hemma hos Lotta Henriksson

Marielund Mälhamravägen 128 RIMBO

Dagordning
§ 1.

Justering av röstlängden.

§ 2.

Val av ordförande för årsmötet.

§ 3.

Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.

§ 4.

Val av två justeringsmän tillika tjänstgöra som rösträknare, som
jämte mötesordföranden skall justera protokollet.

§ 5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.

§ 6.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Fastställande av dagordning.

§ 8.

Styrelsens årsredovisning, balans- och resultaträkning, redovisning
för arbetet med avelsfrågor, samt revisorernas berättelse.

§ 9.

Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut
angående uppkommen vinst eller förlust.

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte getts till
styrelsen.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

§ 13. Val av ordförande, ordinarie ledamot och suppleanter i styrelsen
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

§ 14. Val av två revisorer samt två revisorsuppleanter.

§ 15. Val av valberedare.

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

§ 17. Motioner.

§ 18. Övriga frågor.

§ 19. Mötet avslutas.
Innan alla lämnar mötet/lokalen vill RfG namnge vinnarna samt dela ut
diplom till Årets Kategorigos 2016.
RfG:s Styrelse hälsar er varmt Välkomna!

Lite info om Frida.
Frida Taipale driver företaget Dogland som är en klinik med inriktning på rehabilitering och
friskvård och är belägen i Täby Kyrkby utanför Stockholm. Där erbjuds watertreadmill,
simning , massage och stretching, laserterapi, vibrationsträning och rådgivning om
beteendeproblem.
1990 startade hon Dogland som då var ett hunddagis för 25 hundar. Parallellt utbildade hon
sig till instruktör, hundfriskvårdare och så småningom även hundpsykolog. Hon höll kurser
och föredrag och övergick så småningom till att arbeta med hundar med problembeteenden på
heltid.
2012 avslutade hon en 1- årig fysioterapeututbildning och en massörutbildning för hund och
öppnade därefter det nya Dogland som ingår i "Stockholms Rehabiliteringsspecialist inom
Veterinärmedicin".
Frida har dessutom fött upp rottweilers under 10 år.
Mer om Fridas verksamheter hittar du här:
Dogland: http://www.dogland.se/
Kenneln DeVeritas: http://www.deveritas.se/
Fridas utbildningar:
* Raskunskap, Åsa Ahlbom/ Agneta Geneborg 1999
* HUND 3, HUNDutbildningsgruppen 2001
* Instruktör, HUNDutbildningsgruppen 2001-2002
* Hundpsykolog HUNDutbildningsgruppen, 2002-2003
* Blodspårsinstruktör, HUNDutbildningsgruppen 2001-2002
* Hundfriskvårdare, HUNDutbildningsgruppen 2005-2006
* Hundens Beteendebiologi 1, Linköpings Universitet 2006
* Håkan Björklunds Hemsjukvårdskurs, brevkurs 2003-2005
* M1, SBK 2004
* M2, SBK 2004
* Adventure DogConference, HUNDutbildningsgruppen 2001-2010
* Friskvård för hund, Stefan Rosén, Regionsjukhuset Strömsholm 2005
* Parning och Valpning, Ann-Sofie Lagerstedt 2006
* Näringslära, Bo Edoff 2006
* Uppfödareutbildning Juridik, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning Genetik, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning, Anatomi, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning, Utfodring, SKK 2008
* Naturlig uppfödning, HUNDutbildningsgruppen, 2011
* Certifierad Fysioterapeut Hund, ReDog & Hundkuranten, 2011-2012
* Diplomerad massör hund, ReDog & Hundkuranten 2012

