Styrelsemöte den 16/10 kl 19,00
Närvarande. Liselott H. Inger S. Mariana A. Fredriqa D. Susanne D.
Meddelat förhinder: Bodil H.
Ej meddelat förhinder: Rolf B

§ 1. Mötet Öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna till detta möte.
Inger går upp som Ledamot
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 3. Val av Justerare
Susanne valdes att justera protokollet jämte Mariana
§ 4. Föregående protokoll
Mötet den 22/9 inställt.
Bordlades
§ 5. Ekonomi/medlemar
Vi har fått en ny medlem.
Vi beslutade att om man betalar in medlemsavgiften i Oktober eller senare så är
man medlem även 2014
§ 6. Kalendariet /verksamhetsplan/handlingsplan
Gicks igenom
§ 7. SGVK/SKK
Inget att rapportera
§ 8. Rally
Vi i Arbetsgruppen har det mesta redan klart

§ 9. Monter stora Stockholm
Efter som ingen har meddelat intresse av att hjälpa till på stora Stockholm så
har vi i styrelsen beslutat att Inte ha någon monter där i år.
Vi kommer inte heller att vara på MY DOG
§

10. Utställningar 2015/2016
Mariana mailar runt och kollar med olika utställnings arrangörer.

§ 11. Årsmötet
Mariana kollar upp med Ordförande
Obligatorisk anmälan till tel mötet på grund av tekniken.
§ 12. Medlemsträff
11 st. Hundar anmälda.
Hyran blir 40 kronor per hund
Vi beslutade att Jonas som håller i det får något gott som tack för hjälpen nu
när han inte vill ha något betalt.
§ 13. Gosbladet
A. Vi beslutade att göra ett dubbelnummer av gosbladet på grund av det strul
som har varit. Skickas ut vid jul.
B. Styrelsen beslutade att vi kan lägga ut vilka hundar som har röntgats under
året men vi kommer inte att lägga ut resultatet.
14. Övriga frågor
§ 15. Nästa Möte 6/11 kl 19.00
§ 16. Mötet avslutas
Ordförande Mariana tackar för ett snabbt och trevligt möte
Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Susanne D. Nilsson

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

