Styrelsemöte den 6 februari 2013 Kl 19.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Liselott H. Ann-Marie J. Krister E.
Inbjuden: Susanne Danheimer – valberedningens sammankallande

§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna och förklarar varför
Susanne Danheimer är med på mötet.

§

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes men vi flyttar ner punkt 9 till 13 istället.

§

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

§

4. Föregående Protokoll
Godkändes

§

5. Ekonomi/medlemmar
 34 medlemmar har betalat tills dagens datum
 Ekonomin gick igenom
 Styrelsen beslutade att klubben står för matkostnaderna på
medlemsmötet.

§

6. Kalendariet/ Verksamhetsplan/handlingsplan
Gick igenom och inga ändringar
7. SGVK/inkommande post
Föreningstekniksutbildningen.
 Styrelsen beslutade att ordförande, sekreterare och kassör bör
gå på denna utbildning. Även i framtiden. Fredriqa skickar in
anmälan till SKK om att vi vill gå denna.
 Styrelsen har tagit del av Lisas och Giths åsikter via mail.
 Styrelsen beslutade att ändra på Avelsrekommendationerna till
att vara:
Alla uppfödare och hundägare som upplåter sin hund till avel
bör vara väl insatt i och arbeta för att nå målen i RAS.

§

8. Liselotts Utskick

Vi gick igenom det och beslutade att använda det som ett underlag
till ett brev som ska ut till medlemmarna.
Vi beslutade att fråga Veronica om hon kan hjälpa Lotta att ändra
texten till publicerings bart skick
Fredriqa skriver till Veronica om detta.
§

9. Årets Kategorigos 2012
Beräkningen är klar och ligger ute på hemsidan.
Krister skickar diplom papprena till Susanne eller Agneta.

§

10. Medlemsmöte
 Lokal är ordnat.
 Sista anmälningsdagen blir den 1 mars.
 obligatorisk anmälan.
 Vi kommer att erbjuda hämtning för dom som inte kan ta sig
från Ullared till medlemsmötet.

§

11. Valberedningen
Susanne informerar om hur arbetet i valberedningen fortskrider.
12. Loggan/Hemsidan/Årsböcker


Styrelsen beslutade att lägga ut loggorna på Facebook och på
hemsidan så att medlemmarna får rösta på vilken de vill ha.
Sista dagen för att rösta är 1 mars.

 Hemsidan/Gosbladet
Lägga ut Gosbladet fram till 2010 på hemsidan i PDF format.
 Styrelsen ska fundera på vad vi vill ha med i Gosbladet och
även få våra medlemmar att hjälpa till med detta.
 Susanne sa att hon kan göra om de tidigare Gosbladen till PDF.
Styrelsen beslutade att hon får förtroendet att göra detta.
§

12. Årsmöte
Avelsberättelsen är klar
Ekonomin är klar

Dagordning är klar
Verksamhetsplan är klar
Verksamhetsberättelsen kunde inte delges styrelsen under mötet.
Skickas ut till alla under morgondagen 7/2
§

13. Övriga frågor

§

14. Nästa möte
26 februari kl. 19,00

§

13. Mötet avslutas
Ordförande Mariana tackar alla för mötet.

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Liselott Henriksson

