Protokoll
RfG's styrelsemöte 27 juli 2011 via telefon
Närvarande:
Gabriella Fasth, Krister Esping, Agneta Nilsson, Lise-Lotte (Lotta) Henriksson,
Agneta Nyhlén, Marianne (Majzan) Karlsson

Frånvarande:
Mariana (Jana) Amrén, 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 Agneta Nyhlén.

§ 4. Val av Mötessekreterare
Marianne valdes till mötessekreterare.

§ 5. Föregående protokoll
Styrelseprotokollet 12 juli godkännes och läggs till handlingarna.

§ 6. Ekonomi/medlemmar
Inget att rapportera.

§ 7. Handlingsplan/Verksamhetsplan
MH i Falkenberg är bokat till 24 september 2011, platser kvar i dagsläget.
Krister mailar en påminnelse till alla medlemmar.

§ 8. Kalendarium
Punkter att lägga till i kalendariet är; Sista dagen för aktuell ställning av Årets
Gos, förslag på ny logga, Krister reviderar i kalendariet direkt.
Beslutades att punkt 7 Handlingsplan/Verksamhetsplan och punkt 8
Kalendarium blir en och samma punkt framöver.

§ 9. SGVK
Förfrågan från en webbutik har kommit via SGVK gällande länk på hemsidan.
Beslutades enhälligt att inte införas på www.gosdaturacatala.se

§ 10. Utställning
Krister meddelar att ett första projektmöte för utställningen i Kristianstad
kommer hållas 2 augusti tillsammans med Cao Da Serra De Aires.
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§ 11. GOS-Bladet
Agneta Nilsson har fått in material till GOS-Bladet. Efterlyser dock foto av några
styrelsemedlemmar. Arbetet går vidare och manusstopp är 1 augusti 2011.

§ 12. Loggan
Bordläggs och punkten flyttas till nästkommande möte.

§ 13. Övriga Frågor
A. Förtydligande behövs på hemsidan att den fortfarande är under uppbyggnad.
B. Webban önskar medlemslista för att beräkna resultatet av Årets Gos. Krister
skickar denna.
C. Önskemål har kommit att det ska finnas datum på de uppdateringar som
görs på hemsidan. Datum kommer fortsättningsvis stå i Tipsrutan på vilka
rubriker som uppdaterats. Datum för uppdatering gällande till exempel
Årsmöteskallelse kommer finnas.
D. Förslag inkom på att ta bort gästboken från hemsidan. En röst för att ha kvar
gästboken medan övriga röstade för att den tas bort. Beslutades därmed att
gästboken ska tas bort.
E. Mail till styrelsen har inte fungerat tillfredsställande. Förslag på hur det kan
lösas tas fram av Webban.
F. Hedersmedlemmar kommer inte utses inom klubben i dagsläget, detta
beslutades enhälligt.
H. Gabriella meddelar att årsmötesprotokollet är i det närmaste klart för
justering.

§ 15. Nästa Möte
30 augusti 2011 kl 20 via telefon.

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

Marianne Karlsson
Mötessekreterare

Agneta Nyhlén
Justerare

Gabriella Fasth
Ordförande/Justerare
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