Styrelsemöte den 28/11

Telefonmöte kl 19,00
Deltar Liselott, Fredriqa, Rolf o Susanne, Mariana
Inger o Bodil har meddelat förhinder. Valberedningen kommer inte på
detta möte.
§ 1. Mötet Öppnas
Lotta öppnar mötet i väntan på Mariana
§ 2. Fastställande av dagordning
Valberedningen: Stryks
§ 3. Val av Justerare:
Liselott valdes att jämte ordförande justera protokollet
§ 4. Val av möte sekreterare:
Fredriqa med hjälp av Susanne
§ 5. Föregående protokoll
Lades till handlingarna
§ 6. Ekonomi/medlemmar:
Milersättning ska betalas ut till Fredriqa ang. Rallyn.
§ 7. Kalendarium och Verksamhetsplan/handlingsplan
Budgeten för kommande år arbetas med. Verksamhetsplan för nästa
år arbetas med. Verksamhetsberättelsen är nästan klar.
Avelsberättelsen arbetas med.
§ 8. SGVK
Fredriqa kollar med Ponklubben i stället för SSA nästa år ang
Varberg 8/4-14 istället för Svedala.
§ 9. Årsmötet
Per-Inge blir vår ordförande på årsmötet i Södertälje den 23/2. Ang
medhörningsmötet; Rolf får i uppdrag att kolla upp med
konferenstelefoner och kostnader för dessa.

§ 10. Utställning 2014/2015/2016
Utställningen 2014 är flyttad till Borås. Vänersborg 2015 är redan
bestämt men köping och Alfta finns att tillgå. 2016 Gimo. Fredriqa
skickar in ansökan ang. detta.
§ 11. Rallyn 24/11-13.
Rallyn gick bra och Mariana får annons i Gosbladet under 2013/2014
eftersom hon ordnat med sponsring från Djurmagazinet under året.
Rally 2014 bör vi ha lite tidigare för att kunna ha det utomhus.
§ 12. Gosbladet
Julannonser; Susanne mailar alla uppfödare. Eventuellt hinner
resultaten från resultat från stora Stockholm komma med.
§ 13. Valberedningen.
Inbjuds till nästa möte.
§ 14. Övriga frågor
Hemsidan. Lite mer bilder önskas. Förslag på förändringar
efterfrågas.
När ska motionerna vara inne senast?
23/1 2014 Skriftligt inkomna ej Mail eller fax
Stadgeändringar senast 31/12-13
§ 15. Nästa Möte
ons 8/1 2014
§ 16. Mötet avslutas
Ordförande tackar för ett trevligt möte
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