Styrelsemöte den 4 mars 2013 Kl 19.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Liselott H. Ann-Marie J. Krister E.
§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna.

§

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§

3. Val av Justerare
Liselott valdes att jämte ordförande Mariana justera protokollet.

§

4. Föregående Protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§
§

§

5. Ekonomi/medlemmar
Det är förnärvarande 34 medlemmar i klubben
6. Kalendariet/ Verksamhetsplan/handlingsplan
 Styrelsen godkänner det nya valphänvisningsreglerna men vi
tar bort att uppfödarna ska skicka in uppgifter om sina
valpköpare.
 Ann-Marie vill lägga till protokollet att hon vill att
avelsrekomendatinorna ska diskuteras tillsammans med alla
medlemmar
 Uppfödarlistan ändrades och styrelsen beslutade att för att få
ligga upp uppfödarlistan, ska man ha betalt sin medlemsavgift
innan den 31 januari. Annars plockas man bort och läggs
sedan inte till förrän man har betalat sin medlemsavgift.
 Ändrade även och la till en ny punkt att uppfödarna Bör vara
väl insatt i RAS och sträva efter att följa den.
7. SGVK/inkommande post
 Veronica och Susannes skrivelse

Bilaga 1.

Styrelsen beslutade att detta ska förankras hos medlemmarna
på ett medlemsmöte/uppfödarmöte och även läggas ut för
publikation, så att medlemmarna får en chans att säga vad de
tycker innan styrelsen tar ett beslut.

§

§

8. Motioner
 Giths motioner gicks igenom

Bilaga 2-4

 Marianns motioner gicks igenom

Bilaga 5-7

 Linns motion gicks igenom.

Bilaga 8

9. Årsmötet
 Årets kategorigos. Klart
 Lokalen är klar.
 Maten blir Kassler, potatissallad, sallad, bröd och dricka.

§

10. RAS
Godkändes för vidare behandling

§

11. Medlemsmötet
9 medlemmar anmälda och 1 utomstående.
Lokal och mat är klart. Fredriqa skickar ut vägbeskrivning till alla
som har anmält sig.

§

12. Loggan
Logga A vann med 9 röster mot 5.

§
§

13. Övriga frågor
Styrelsen tackar alla som har jobbat under det gångna året
14. Mötet avslutas
Ordförande Mariana tackar alla för mötet.

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande
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Justerare

Liselott Henriksson

