RFG:s styrelsemöte torsdagen den 3 nov
Kl. 20.00
Närvarande: Gabriella F, Agneta Ny, Agneta N, Lotta H,
Mariana A, Krister E, Fredriqa D.
Förhindrade: Marianne K

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Gabriella F öppnar mötet och hälsar alla
välkomna.
§ 2. Fastsällande av dagordning, Gosbladet, Årets Gos,
§ 3. Val av justerare
Till justerare jämte Gabriella F, valdes Liselott H.
§ 4. Val av sekreterare
Mötet valde Fredriqa D, till sekreterare för mötet
§ 5. Föregående Protokoll
Bordlades tills nästa möte.
§ 6. Ekonomi/Medlemmar
Ekonomin finns det inget nytt att tillägga mer än att det
finns ett fel i bokföringen och Krister håller på att leta upp
var felet ligger.
Diffen på Gosshoppen stämmer inte och det måste kollas
upp.
Medlemmar för närvarande är det 56 men det kommer att
komma in 7 st till.
§ 7. Kalendarium/verksamhetspla
Årets Gos Motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den
15 dec.
Vi har startat upp en arbetsgrupp som ska ta fram årets
gos tills nästa år. I gruppen ingår Fredriqa, Jana, Agneta N
Agneta Ny, Sammankallande Fredriqa.

Utställning 2014 var den ska hållas och vilket datum. Ska
komma Fredriqa tillhanda senast den 15 nov. så att hon
kan ansöka innan den siste november till SGVK.
Jobba fram verksamhetsplan och Budjet för styrelsen 2012
detta ska vara Kriser tillhanda senast den 20 November.
§ 8. SGVK
Skynda på Susanne om bilderna.
§ 9. Tystnadsplikt
Liten påmimelse om tystnadsplikten
§ 10. Inkommande och utgående post
§ 11. Utställning Kristianstad
Det är 99 hundar anmälda och jobbet fortgår.
BozzAzzis kennel skänker priserna till Lotteriet.
§ 12. Rasmonter Stockholm
Det är nu klart att vi får en monter. Temat för Montern är
också klart och det kommer att vara ett vinter tema.
Montern kommer inte vara en avställnings plats, utan bara
de som är i montern för stunden får ha sina saker där.
Det kommer att göras ett Schema så att folk vet när de
ska stå där. Montern Måste vara bemannad hela tiden.
§ 13. Gosbladet
Manusstop den 15 nov.
Det ska skickas ut ett mail till alla uppfödare och påminna
dem om annonserna.
§ 14. Medlemsmöten Norr och Mitt
Medlemsmötet i Norr frös inne för att det var för få
anmälda.
Medlemsmötet i Mitt var trevligt och det var 9 st som kom.
§ 15. Årsmötet
Vi ska fundera över plats tills nästa möte.
§ 16. Övriga Frågor
 Motioner 31 dec. ut på hemsidan

§ 17. Nästa möte
Nästa möte 22 nov
§ 18. Mötet avslutas
Ordförande Gabriella F avslutar mötet

