RFG:s Telefon möte onsdagen den 5 oktober kl. 20.00
Närvarande: Gabriella F, Agneta N, Liselott H, Marianne K, Agneta Ni,
Susanne D, Fredriqa D.
Förhindrade: Marianna A, Krister E.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Gabriella F öppnar mötet och hälsar alla välkommna.
Gabriella förklara också varför Susanne är inbjuden till detta möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Några tillägg under kalendarium,
§ 3. Val av justerare
Mötet valde Agneta Nylén att jämte ordförande justera protokollet.
§ 4. Val av sekreterare
Mötet valde Fredriqa till sekreterare för mötet.
§ 5. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§ 6. Inkommande och utgående post
 SGVK har bett oss att skicka in bilder på olika Gos så att de kan
rita en bild att ha på sin sida. Susanne fixar bilderna så att vi kan
välja ut några stycken att skicka in.
 Susanne ska ändra på adressen så att det går Resultaten går till
Fredriqa istället för till Gabriella. Efter som att Fredriqa ska
arkivera dem.
§ 7. Ekonomi/medlemmar
Fans inget att rapportera.
§ 8. Kalendarium, Verksamhetsplan
 En utställnings grupp är tillsatt som ska ta hand om utställningen
som vi ska ha i Enköping den 19 maj tillsammans med Serra och
Berger klubben. I gruppen ingår Marianna, Veronica, Gabriella
och Agneta Nilsson.
 Material till Gosbladet där av julannonser ska vara inskickade till
Agneta Nilsson senast den 15 nov.
 Fundera ut tid och plats för Årsmötet 2012
§ 9. SGVK.
 Ordförande konferensen blev inte av på grund av för få anmälda.
§ 10. Utställningen i Kristianstad
 Susanne informerade om att den kommer att vara i ett Ridhus.
Domaren är spikad och det blir Jan Stäv, ringsekreteraren är
också klar. Susanne håller i Markeriet men hon vet inte hur
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mycket folk det kommer att behövas efter som hon inte vet hur
många hundar det är anmälda.
 Det är SGVK som står för priser och rosetter
 Vi står för katalogen
 Vi kommer att sälja lotter, och Liselott kollar med sin bror om
han kan fixa lite priser.
11. Loggan.
Bordläggs fram tills att SGVK har ritat en bild och vi har frågat om vi
får lov att använda den.
12. Årets Gos
 Janas förslag bordläggs fram till dess att motionerna ska gås
igenom.
 Årets Gos kommer att fortsätta som det ser ut nu och inget
kommer att ändras nu. Och inga poäng kommer att tas bort för
hundar men man kan bara räkna in det bästa resultatet från en
tävling och inte två.
 Styrelsen kommer att göra om Årets Gos till nästa år.
13. Medlemsmöte Hos Liselott
 Vid dagens datum är det inga anmälda.
 Gabriella F, har ordnat en träff i Norr för att Valla boll den 29, 30
okt.
14. MH i Falkenberg
 Fredriqa berättade att det var två Gos som kom till MH i
Falkenberg/Varberg och en Puff. Beskrivaren tyckte att det var
trevligt och välkomnar oss igen om vi vill.
 Susanne berättade att hon ska anordna ett Uppfödare MH till
Våren/ sommarn 2012 och att det kommer att finnas några
platser över om det är några som är intresserade.
15. Övriga Frågor
Inga övriga frågor denna gång
16. Nästa Möte
Onsdagen den 26 oktober kl 20.00
17. Mötet avslutas
Ordförande Gabriella F. tackar alla för att det har varit med under
mötet
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