Protokoll 1 Extra styrelsemöte den 21 feb. 2011
Telefonmöte kl. 20,00
Närvarande: Gabriella Fasth, Fredriqa Danheimer, Mariana Amren,
Agneta Nilsson, Agneta Nylen, Marianne Karlsson och Liselott Henriksson.
Frånvarande: Krister Esping

§ 1. Mötet Öppnas
Ordförande Gabriella F. hälsar alla hjärtligt välkomman till detta
extrastyrelsemöte.

§ 2. Fastställande av dagordning
Lite ändringar under SGVK med Kristers Protest, Valphänvisare och
adresser. Under övriga kom det till MH, Kalender, Tystnadsplikt,
Shoppen, Gosbladet, loggan och nästa möte. Efter dessa ändringar
fastställdes dagordningen.

§ 3. Val av justerare
Mariana valdes att jämte Gabriella F. att justera dagens protokoll.

§ 4. Val av mötessekreterare
Fredriqa valdes som adjungerad sekreterare för mötet.

§ 5. SGVK
a. Kristers Protest.
Mariana är sammankallande utställningsansvarig men Veronica F.
är VALD som utställningsansvarig och ska därmed stå med på
hemsidan och i det konstituerade protokollet efter som att alla
som var där har uppfattat det som att Veronica blev vald.
Agneta N. Liselott H. Mariana A. Gabriella F. och Fredriqa D.
b. Avelsråd.
Fredriqa fortsätter att försöka få tag på Monica Höglund och
kollar om hon vill fortsätta som avelsråd tillsammans med
Veronica F. om så är fallet kommer det att vara två avelsråd med
Veronica F. som sammankallande. Veronica är vald av den nya

styrelsen på det konstituerade mötet. Men efter som vi inte vet
om det blir 1 eller 2 avelsråd så bordläggs fråga till nästa möte.

c. Avelsråds berättelse och arbete med RAS.
Fredriqa kollar med SGVK vad det är som de vill ha in angående
Ras och om det är något som man ska göra så jobbar Fredriqa
med det tillsammans med Gabriella F.
d. Valphänvisare
Styrelsen valde Enhälligt Agneta Nilsson till denna uppgift.
e. Konferensen 16 april i Jönköping
Fredriqa åker och eventuellt Mariana om hon kan få ledigt. Den
tredje platsen erbjuds till RFG:s medlemmar. Förfrågan läggs ut
på hemsidan och anmälan skickas till gabbi@gosdaturacatala.se .
Anmälan ska vara SGVK tillhanda senast den 7 mars.
f. Adresser.
Informerar att vi behöver allas uppgifter för att skickas in till
SGVK.

§ 6. Utställningen
a. Information
Boende är ett problem på utställningsplatsen
Det kommer att vara Officiell Lydnad på lördagen och Inofficiell
på söndagen.
Utställningen kommer att gå back efter som vi har tappat alla
möjligheter till Fiket. Och vi ska beta 1 fjärdedel av domarens
kostnader.
Men vid vår utställnings ring kommer vi att ha ett tält där vi
kommer att sälja fika för att få inte lite pengar. Det kommer
även att sälja lotter.
Alla är välkomman att skänka hederspriser och även vara med
att sponsra.
2012 ska RFG ha utställning tillsammans med briardklubben
2013 Fredriqa kollar med SGVK om vi ska ha utställning detta år
efter som det inte går att hitta i några protokoll att det är ansökt
bara att det ska ansökas.
Mariana får betalt av RFG för porto till dem som inte har
mailadresser så att hon kan skicka inbjudan till utställningen.
b. Utställningsansvarigas frihet under ansvar

Ja de utställningsansvariga får frihet under ansvar, men om det
är några jätte beslut som ska fattas får de kontakta Ordförande
Gabriella F.

c. Katalog.
Den ska göras tillsammans med Serra och Berger des Pyrénées
där vi kommer att stå för 1 tredje del av kostnaden men Mariana
och Veronica ska jobba med detta.

§ 7. Hemsidan
Susanne ska göra den enkel, ren och lätt att hitta på och även ändra
texten till svart så att det går lättare att läsa.

§ 8. Årets inoffare
Poängen godkändes som de är nu

§ 9. Övriga Frågor
a. MH
Fredriqa har ordnat ett MH i Falkenberg under hösten, de ska ha
ett ordinarie MH den 11 sep. men kan vi få ihop 8 Gos kan vi ha
ett eget ett annat datum.
Agneta Nylen kollar om hon kan ha ett hos sig i Arvika trakten.
Finns även MH i Tollarp och i Vaxholm via Briardklubben
Vi ska försöka ordna en medlems träff i både norra och södra
Sverige om varför det är bra att göra ett MH och vad siffrorna
betyder.
b. Kalender
Alla tittar och skickar förslag till Fredriqa som sammanställer
kalendern till alla i styrelsen och ser även till så att den kommer
ut på hemsidan så att alla medlemmar kan se vad det är vi i
styrelsen jobbar med.
c. Tystnadsplikt
Gabriella F. gick igenom det med tystnadsplikt och bad alla att
läsa igenom det igen men efter som inte alla var med så
bodläggs frågan tills nästa möte.
d. Shoppen
Bordlades tills nästa möte
e. Gosbladet

Agneta Nilsson har ringt och pratat med Lotta Wigner som kan
tänka sig att hjälpa oss med Gosbladet med att vi får samla in
artiklarna själva.
Resten av frågorna bordläggs tills nästa möte.
f. Loggan
Bordläggs tills nästa möte

g. FB
Göra en sida på FB som ett företag där alla i styrelsen är
moderatorer. Den kommer att vara som en informationssida inte
en sida där man kan chattar m.m.
Men frågan bordläggs tills nästa möte.
h. Nästa Möte
14 mars kl 20,00

§ 10 Mötet Avlutas
Ordförande Gabriella F. avslutar mötet och tackar alla för deras
deltagande.

