Telefon Styrelsemöte den 14 mars Kl 20.00
Närvarande: Gabriella F. Agneta N. Mariana A. Marianne K. Liselott H.
Fredriqa D. Krister E.
Förhindrad: Agneta Nilson

§ 1. Mötet Öppnas
Ordförande Gabriella F. Hälsar alla välkomman till detta möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Föregående protokoll läggs till under 4. Sedan godkänns
dagordningen.
§ 3. Val av justerare
Mariana valdes att jämte Ordförande justera protokollet.
§ 4.
a.Val av sekreterare
Fredriqa D. valdes som adjungerad sekreterare för mötet.
b. Föregående protokoll
Gicks igenom och kan läggas till handlingarna.
§ 5. Ekonomi/medlemmar
34 medlemmar den 14 mars
Krister skickar ut påminnelser till dem som inte har betalat för i år
och frågar om de är intresserade av att stödja oss detta året också.
Ekonomin ser bra ut idag, men Krister var lite orolig för
anmälningarna till utställningen. Vi kom fram till att Krister och
Mariana kommer att ha mailkontakt med vilka som har betalat så
att Mariana kan skicka ut påminnelse till dem som inte har betalt
men anmält sig.
SKK annonsen gick på 6900 kr och de pengarna ligger på PG därför
är det så mycket pengar där. Krister har skickat ut räkning till alla
uppfödare som var med på annonsen på 690 kr. Rasklubben betalar
också 690 kr.

Medlems Polycin
1 gång om året skicka ut matrikeln till medlemmarna sedan finns
den tillförfogande för medlemmarna vid förfrågan.
§ 6. SGVK
a. Monica Höglund och Veronica Ferreira sitter som avelsråd. Ett
formellt brev skickas till SGVK där vi nominerar Veronica F. till
avelsråd för RFG.
§ 7. Utställning
a. Information
Dagens datum var det 7 anmälningar till Vår rasspecial.
Det har gått ut 66 brev till gamla medlemmar för att höra om de är
intresserade av att komma till denna. Innan anmälningstiden har
gått ut skickar Mariana ut påminnelser till alla.
Mariana ska prata med Serra klubbens ordförande och Mariana
kommer att återkomma med mail om detta.
Det kommer att vara svårt med boende under utställningshelgen
men man kommer kunna kampa på utställningsområdet men det
kommer inte finns tillgång till el.
b. Utställning 2013
Det är inte ansökt om att ha en officiell utställning 2013 men det
hindrar ju inte att vi har en Inofficiell.
c. Ansökan 2014
Fredriqa Kollar upp hur detta ska gå till
Ansökan bordläggs till senare men innan den 30 november.
§ 8. Distriktsansvariga
Inga blir formellt ansvariga men de som bor i ett vist område får se
om de kan hitta på något för sina medlemmar som bor i närheten.
§ 9. Tystnadsplikten
Den togs upp under detta möte också och nu hoppas vi att alla
kommer att följa denna och att vi ska slippa ta upp den igen.

§ 10. Shoppen
Lista på vad som finns i shoppen skickas till Gabriella. Just nu finns
lite hos Krister E och lite hos Berit Eriksson.
Shoppen kommer att finnas hos Mariana i fortsättningen efter som
hon har möjlighet att skicka ut detta på ett bra sätt.
Beställningarna kommer fortsättningsvis att göras hos Krister som
sedan skickar det till Mariana för utskick till kund.
Mariana har saker att sälja till Shoppen som vi kommer att köpa in
och sälja.
§ 11. Loggan
Är beställd men har inte blivit av. Krister skickar ut det underlag
som de har fått till alla i styrelsen så att vi får se hur den ser ut.
Kriser får till nästa möte att få tag på konstnären och inte det går så
får vi fundera ut en annan som kan fungera på olika material.
§ 12. Face Book
Mariana startar detta och när det är klart skickar hon ut det till
resterande i styrelsen för påseende och det kommer även vara så
att de i styrelsen kommer att vara moderatorer.
Detta kommer att vara en bra och snabb informationskanal men vi
kommer att ha kvar vår hemsida också.
§ 13. Nästa möte
26 april kl 20.00
§ 14 Övriga frågor
a. Mobbing
RFG:s styrelse tar bestämt avstånd ifrån all typ av
mobbing/utfrysning och vi välkomnar alla medlemmar.
b. Funktionärslistan
Fylls i och skickas till Krister

c. Kalendarium
Gås igenom och skickas till alla i styrelsen men även till hemsidan.
§ 15. Mötet avslutas
Gabriella tackar så jätte mycket för att alla ville vara med.
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