Telefon styrelsemöte den 26 april 2011 Kl 20.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Agneta N. Gabriella F. Liselott H.
Krister E. Marianne K.
Frånvarande: Agneta N.

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande Gabriella hälsar alla välkomna.
§ 2. Fastställande av dagordning
Några punkter läggs till under Medlemmar, Övriga frågor och
Hemsidan
§ 3. Val av Justerare
Liselott Henriksson Att jämte ordförande Justera Protokollet.
§ 4. Val av Mötes sekreterare
Fredriqa Danheimer valdes till Sekreterare för mötet.
§ 5. Föregående Protokoll
Godkändes och läggs till handlingarna.
§ 6. SGVK
Krister redovisade om vad som hade sagts på stämman
Medlemsavgiften för 2011 är inte ändrad.
Behållningen från utställningarna som anordnas tillsammans
med SGVK kommer att delas jämlikt.
§ 7. Utställning Rimbo
Vi har fått in 28 st. anmälningar men i nuläget har inte alla
dessa betalat in sin medlemsavgift och Mariana kommer att
skicka ut påminnelser till alla senast torsdag den 28 april.
Serraklubben fixar katalogen och Rosetter
Sponsring av klasser kommer att presenteras i katalogen

Bis kommer att anordnas av någon klubb och det kommer att
vara alla SGVK raserna som det kommer att gälla.
Med de sakerna som vi ska hjälpa till med innan och efter
utställningen kommer Marianna maila oss om och vi har ett
tel. möte för att diskutera dem.
§ 8. Hemsidan.
a. Accenten i Gos dÁtura Catala
Vi beslutade att vi inte ska använda den på Catala på
hemsidan, förklaringen är för att det står på så många olika
sätt på alla sidor som vi tittat på.
Till och med på de spanska sidorna är det olika, så därför har
vi beslutat att inte använda den på hemsidan, men att alla
som skriver med eller utan gör rätt. Och det ska läggas ut på
hemsidan för att förklara varför vi har bestämt som vi har
gjort.
b. Policyn
Vi bestämde enhälligt att vi ska använda den policy som står i
Informationspolicyn och inte någon annan. Så vi måste fråga
våra medlemmar om vi får använda deras bilder till något
annat än vad de är inskickade till. Webban måste fråga
medlemmarna om hon får använda de bilder som vi har fått
inskickade till hemsidan igen för att veta vad de var tänkta att
användas till. I fortsättningen ska det stå hur bilderna får
används. Så Frågan som finns på hemsidan ska stå kvar så att
vi kan få svar från våra medlemmar igen.
c. Valphänvisning
Kontroll av hur länge den gäller. Krister skickar meddelande
till Susanne när det börjar närma sig slut.
Susanne lägger ut datum bredvid annonsen som talar om när
den kom in och även ett datum när tiden är ute så att det är
lätt att hålla koll.
Det är uppfödarens uppgift att ha koll på när annonsen ska
förnyas inte Webban.

d. Kassör/Web
Kassören meddelar webban om vilka som har betalt och inte.
e. Nya hemsidan
Alla som har synpunkter i styrelsen skickar in sina förslag till
Webban så att hon kan ändra på det som behövs innan den
skickas till styrelsen för påseende igen.
Bannern - förslag på rörliga bilder som ändras efter en viss
tid, alla får sicka in bilder, detta för att visa att vi har väldigt
olika hundar inom rasen.
§ 9. Ekonomi/Medlemmar
Vi har 47 betalande medlemmar i dags datum
Vi har tappat 6 valpköpare och 2 utländska medlemmar
A. Gosbladet kommer att bli billigare för vi ska betala 6 %
moms istället för 25 % moms.
B. Medlemsavgiften.
Ska vara senast betald den 31 januari. Så på räkningen
kommer det att stå senaste betalningsdagen 31 januari.
C. Familjemedlem
Familjemedlem ska bo på samma adress och
familjemedlemmen ska inte ha gosbladet eller annan utskriven
information förutom Kallelse till Årsmöte och dessa handlingar.
§ 10. Övriga frågor.
A. Utställningen i Stockholm/ Lida - Jana tar kontakt med
SGVK
Krister skickar uppgifter till Jana och de som bor i närheten
hjälper till.
Rekrytera folk via hemsidan till den 3 juli.
§ 11. Nästa möte
Den 21 maj efter vår rasspecial

§ 12. Mötet avslutas
Ordförande Gabriella tackar alla för att de har deltagit vid
detta möte och hon ser fram emot att se alla den 21 maj.

