Styrelsemöte Onsdagen den 7 september kl 20,00
Närvarande: Mariana A. Gabriella F. Krister E. Agneta Ny. Liselott H.
Fredriqa D.
Förhindrade: Agneta Ni. Marianne K.
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1. Ordförande Gabriella F. öppnar mötet och hälsar alla närvarande
välkomna.
2. Fastställande av dagordning
Tillägg under Kalendarium, övriga frågor.
3. Val av Justerare
Jämte Ordförande Gabriella valdes Mariana till att Justera
protokollet.
4. Val av mötes sekreterare.
Valdes Fredriqa
5. Föregående Protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomi/medlemmar
Ekonomi inget nytt. Moms som betalats in för tidigare gosblad har
varit felaktig och Krister pratar med tryckeriet och väntar på svar
om hur det ska bli med den senaste räkning.
Vi har under Augusti månad fått 1 ny medlem så nu är det 56 st.
7. Kalendarium/verksamhetsplan
 Stora Stockholm. Vi behöver tillsätta en projektledare och
mötet valde Mariana till att bli detta.
Mariana får ringa Gith och Marianne för att höra vad sakerna
till montern finns någon stans.
Styrelsen kommer att jobba under stora Stockholm men vi
kommer att lägga ut en förfrågan till Medlemmarna både på
hemsidan och Facebook om de vill ställa upp någon ting i
montern.
 Ansökan Utställning 2014
Den ska vara inne senast november till SGVK
 MH den 24 september
Det är 4 st hundar anmälda men de kommer att köra i alla
fall. Fredriqa tog upp att Figuranterna ska ha mat och Klubben
står för deras mat under dagen. Fredriqa handlar och skickar
kvittona till Krister.
 Prova på Vallning hos Calle på Ekebergs gård i Mörrum
Tyvärr inga anmälningar till detta.
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8. SGVK
 Ordförande konferensen
Gabriella håller på att kolla hur hon ska kunna ta sig dit på
bästa sett.
 Domaransökan
Vi har fått in en ansökan från Eva Nilsson att hon vill utöka
med vår ras och styrelsen godkände detta.
9. SGVK Utställningen i Kristianstad
Det är tillsatt en projekt grupp som leds av Krister E.
10. Gosbladet.
Vi ska skicka in en digital kopia till SKK Fredriqa tar detta med
Agneta Ni. Efter som det är hon som har den.
15 november är det manusstop för gosbladet nummer 3
Med i nästa gosblad. MH, nya lydnadsbestämmelser, rasens namn i
andra länder.
Lägga ut en fråga till medlemmarna om de har något de vill bidraga
med till bladet.
En Eloge till Agneta
Gosbladet med på nästa möte.
11. Loggan
Bordläggs till nästa möte och om inget nytt uppkommer då så
läggas denna till handlingarna.
12. Raskompendiet.
Avelsrådet får utarbeta ett nytt så vi får kontakta Veronica om
detta. Fredriqa får kontakta henne. Lotta erbjuder sig att hjälpa till.
13. Informationspolycin.
Vi beslutade att lägga till följande i informationspolycin:
Styrelsen tar bestämt avstånd från alla kritiska eller kränkande
kommentarer och smutskastning som kan förekomma i enstaka och
privata hemsidor, bloggar och Facebook gällande rasklubbens
verksamhet, enstaka medlemmar, nuvarande eller tidigare styrelser.
Styrelsen kommer inte att yttra sig eller genmäla i sådana
sammanhang. Likaså uppmanar styrelsen alla medlemmar att
avhålla sig från sådan negativt kritisk verksamhet.
14. Övriga frågor
 Gosträff i Mellan Sverige
Liselott erbjuder sig att försöka få till en träff i oktober hemma
hos henne, med lite inriktning på lydnad och spår
 Ordförande vill ha in ett tillägg till kalensen
Skrivelser och in & utgående post.
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 Hemsidan
Lägga in en länk till Google översättaren på hemsidan.
 Gästboken
Den kommer att fortsätta vara nere ett tag till.
15. Nästa Möte
Den 5 oktober kl. 20.00
16. Mötet avslutas
Ordförande Gabriella avslutar mötet och tackar alla för att de kunde
vara med.
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