Protokoll
RfG's styrelsemöte 12 juli 2011 via telefon
Närvarande:
Gabriella Fasth, Krister Esping, Mariana (Jana) Amrén, Agneta Nilsson, LiseLotte (Lotta) Henriksson, Marianne (Majzan) Karlsson

Frånvarande:
Agneta Nyhlén, Fredriqa (Giqa) Danheimer

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Gabriella hälsar alla välkomna.

§ 2. Fastställande av dagordning
Deltagarna godkänner dagordningen.

§ 3. Val av Justerare
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Krister.

§ 4. Val av Mötessekreterare
Marianne valdes till mötessekreterare.

§ 5. Föregående protokoll
A. Styrelseprotokollet 26 april godkännes och läggs till handlingarna.
B. Styrelseprotokollet 29 juni godkännes och läggs till handlingarna.
C. Gabriella undersöker vidare gällande årsmötesprotokollet.
§ 6. Ekonomi/medlemmar
Medlemsantalet är nu uppe i 54 medlemmar.

§ 7. Handlingsplan/Verksamhetsplan
MH i Falkenberg är bokat till 24 september 2011.

§ 8. SGVK
Ordförandekonferens 22-23 oktober 2011 och Gabriella är inbjuden till denna.
I dagsläget ser det ut som att RfG inte kommer få arrangera officiell utställning
2013 på grund av den reprimand som kommit till SGVK gällande Rimbo.
Detsamma gäller rasklubbarna för Berger de Pyreenes och Cao Da Serra De
Aires.

§ 9. Kalendarium
Flera saker ska läggas till såsom MH, Ordförandekonferens och motion
gällande regler för Årets Gos, Krister reviderar detta.

§ 10. Utställning
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A. Rimbo: Utställningen läggs nu till handlingarna.
B. Kristianstad: Krister tar kontakt med den rasklubb inom SGVK som är
RfG:s medarrangör Cao Da Serra De Aires för vidare information och arbete.

§ 11. GOS-Bladet
Redaktionskommittén fick flera förslag på innehåll från styrelsen. Arbetet går
vidare och manusstopp är 1 augusti 2011.

§ 12. Loggan
Punkten flyttas till nästa möte.

§ 13. Styrelsens organisation
Fredriqa är tjänstledig från sitt uppdrag i styrelsen på grund av sjukdom.

§ 14. Övriga Frågor
Frågan gällande hedersmedlem i klubben kom upp, ska det utses
hedersmedlemmar? Styrelsens ombeds titta på statuter för detta.
När det gäller ändring av regler för Årets Gos ska det lämnas motion till
styrelsen för att därefter tas upp på årsmötet för godkännande. Uppmaning bör
göras till medlemmar att komma med förslag/motion.

§ 15. Nästa Möte
27 juli 2011 kl 20 via telefon.

§ 16. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar detsamma.

Marianne Karlsson
Mötessekreterare

Krister Esping
Justerare

Gabriella Fasth
Ordförande/Justerare
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