Protokoll 2010
Rasklubben för Gos d’Atura Català
Datum 2010-10-27
Närvarande:
Gith Jakobsson
GJ
Krister Esping
KE
Marianne Sundh MS
Kajsa Ohlsson
KO
Elsie Karlsson
EK
Frånvarande:
Ann-Britt Kråik

AK

1.

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat

2.

Val av justeringsperson: KE

3.

Dagordningen fastställdes

4.

Föregående protokoll 2010-09-08l: Gith återupptar punkt 9 avseende
hanhundslistan

5.

Rapport från ordföranden: Domarkonferensen genomförd, den gick bra.

6.

Ärenden till och från SGVK och SKK:
a. Domarförfrågan: Elsie skickar ut nya domarförfrågan på nytt.
b. Standardkomittén: Gith skickar begäran om ändringarna i
rasstandard till SKK. Ansökan om officiell vallanlagstest har via
SGVK skickats till SKK.

7.

Ekonomi: Kapital 15250:a. Kostnaderna för rasklubbens 20 ex av domarkompendiet är under
utredning hos SGVK. Rasklubben har den formella äganderätten till
kompendiet.
b. Styrelsen fastslog att de som har anmält sig till MH och sedan inte
kommer ska faktureras.

8.

Årsmöteshandlingar: Arbetet fortgår.

9.

E- post: Kolla egen gosmail flitigare. Alla som har problem med mailen
uppmanas kontakta Gith.

10.

Hemsida/Gosblad: Medlemsträffen i Uppsala. MH i Hörby, lite
från Elsie och Marianne Teinert.

info

11.

Hanhundslista: Har skickats förfrågan till medlemmar med hanhundar
om intresse att stå med i hanhundslistan.

12.

Julanonnser: Manusstopp 15 nov för annons i Gosbladet.

13.

Hundsport: Elsie tar kontakt med Eva om gosprylar och Camilla, och att
de får kontakt med varandra.

14.

Gith skickar ut info om samlingsannons i Hundsport till uppfödarna.
Krister kollar kostnaderna för annonsen och skriver underlag till text för
MS kontakter med Lisa B.

15.

Aktiviteter:
a. Tydligare info till medlemmarna om kommande aktiviteter behövs.
Info ska ut på hemsidan och i Gosbladet. Medlemmarnas kritik
måste tas på allvar varför styrelsen lovar bättring
b. Monter: Medarbetare till monter på Stockholmsmässan behövs
c. Utställningen i vår som vi ska ha tillsammans med Briard, Berger
des Pyrenées och Cao Da Serra de Aires 2 dagar i maj är officiell.

16.

Övriga Frågor:
a. Kalendariet: Bilda arbetsgrupp för 2011. Verksamhetsplan,
diskutera vad vi vill göra nästa år. Tas upp på nästa möte.
b. Årsmöte i Uppsala den 5 februari 2011.
c. Ansökan om utställningen skickas till SGVK, gör Gith.
d. Bilder till gosklubben, tas upp nästa möte.

17.

Nästa möte: 16/11 22/11 kl. 20.00

18.

Mötet avslutas.

