Protokoll
RfG's styrelsemöte 29 juni 2011 via telefon
Närvarande:
Gabriella Fasth, Krister Esping, Mariana (Jana) Amrén, Agneta Nilsson, Agneta
Nyhlén, Lise-Lotte (Lotta) Henriksson, Marianne (Majzan) Karlsson

Frånvarande:
Fredriqa (Giqa) Danheimer

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Gabriella hälsar alla välkomna.

§ 2. Fastställande av dagordning
Deltagarna godkänner dagordningen efter tillägg under § 5 Föregående
protokoll där Årsmötesprotokollet ska tas upp som punkt B.

§ 3. Val av Justerare
Agneta Nilsson jämte Ordförande valdes till justerare.

§ 4. Val av Mötessekreterare
Marianne valdes till mötessekreterare.

§ 5. Föregående protokoll
A. Föregående styrelseprotokoll tas upp till nästa möte då detta inte är justerat.
B. Årsmötesprotokollet finns utlagt på hemsidan men är ännu inte justerat och
därför kommer det tas bort från hemsidan. Gabriella undersöker vidare gällande
årsmötesprotokollet.

§ 6. Utställning
A. Rimbo: SGVK och arrangerande rasklubbar har fått en reprimand gällande
utställningen i Rimbo från SKK.
RfG's utställningsansvariga Mariana och Veronica har fått i uppdrag att
summera utställningen i Rimbo med några korta rader.
Inför den officiella GOS-utställningen 2012 bör kontakt tas med samarbetande
rasklubbar, Mariana kontaktar dessa inom kort.
B. Kristianstad: Krister har åtagit sig att vara ansvarig från RfG gentemot
övriga arrangerande klubbar för utställningen i november i Kristianstad.
Till utställningen har Krister flera medlemmar till sin hjälp, i dagsläget har
Susanne Danheimer, Monica Höglund och Annica Christensson-Ejheden svarat
att de kan hjälpa till.

§ 7. GOS-Bladet
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Diskussion gällande GOS-Bladet resulterade i en Redaktionskommitté, detta
beslutades enhälligt. Redaktionskommittén kommer bestå av Mariana, Agneta
Nilsson och Marianne.
Färdigställande av GOS-Bladet kommer göras av Agneta Nilsson och Lotta
Bignert. Manusstopp är satt till 1 augusti.
Webban kommer lägga ut på hemsidan att texter och bilder gärna tas emot till
tidningen.
Presentation av idéer och förslag från redaktionskommittén ska lämnas till nästa
styrelsemöte.

§ 8. Ekonomi/medlemmar
A. Krister gick igenom klubbens ekonomi och uppger att den är god med ett
överskott.
Utställningen i Rimbo blev en succé även ekonomiskt med ett bra plusresultat.
Medlemsantalet uppgår till 51 personer i dagsläget.
B. Mariana ska kontrollera vad som finns i GOS-shopen och rapportera till
Krister.
C. Attesten av CdP's faktura är nu klar.

D. För bankens räkning önskar Krister få med i protokollet att klubbens
ordförande 2011 är Gabriella Fasth, och dennes adress.

§ 9. Kalendarie
Krister påbörjar arbetet med Kalendariet och tar fram ett utkast.

§ 10. Handlingsplan/Verksamhetsplan
Det beslutades att handlingsplanen bör vara en stående punkt på styrelsemötet.
Beslutades enhälligt.
Genomgång av Verksamhetsplanen gjordes av styrelsen idag.
Förslag på aktiviteter kom upp under mötet;
Agneta Nyhlén anordnar ”prova på dag” i vallning och/eller agility, ev. i samband
med MH våren 2012.
Marianne anordnar en medlemsträff i Växjö området under hösten 2011.

§ 11. Loggan
Styrelsen godkänner inte det förslag på ny logga för RfG som kommit. Förslag
på logga eller hur vi ska få fram en ny logga tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 12. Årets GOS
Poängberäkning och redovisning kommer att göras av Webban.

§ 13. MH i klubbens regi
Det är bokat MH i Falkenberg som kommer hållas i september 2011. Fundering
finns även att ha ett i Arvika våren 2012.

§ 14. SGVK
Krister har i uppdrag att svara på den ansökan från SGVK och domare Martin
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Johansson som önskar utöka sitt rasregister.

§ 15. Övriga Frågor
Styrelsemedlemmarna ber att Webban undersöker om det finns möjlighet att få
GOS-mailen till den privata mailen för att inte missa något.
Ny hemsida är på gång och kommer läggas ut inom kort.

§ 16. Nästa Möte
12 juli 2011 kl 20 och nästkommande 27 juli 2011 kl 20. Båda via telefon.

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

Marianne Karlsson
Mötessekreterare

Agneta Nilsson
Justerare

Gabriella Fasth
Ordförande/Justerare
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