Styrelsemöte den 9 januari 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 med ändring under inkommande post

§

3. Val av Justerare
Ann-Marie valdes att jämte ordförande Mariana justera protokollet.

§

4. Föregående Protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§

5. Kalendariet/ Verksamhetsplan/handlingsplan

§

6. Ekonomi/medlemmar



§

Krister jobbar med bokslutet.
Fram tills idag har 24 personer betalat medlemsavgift.

7. SGVK/inkommande post
a) Ras gruppen har önskemål om att lägga ett medlems möte
dagen innan årsmötet för att diskutera RAS/hälsoenkät.
Styrelsen beslutade i enlighet härmed att ha ett medlems
möte den 9 mars i Ullared för att gå igenom dessa frågor.
Årsmötet bestämt till 10 mars.
b) Mariana kom med ett förslag att medlemskapet för valpköpare
skall vara fritt fösta året. Istället ska vi ha ett krav på
uppfödarna att de skall skicka in uppgifter på valpköparna så
att vi i Styrelsen kan skicka ut information till dem.
Valpköparna får då själva bestämma om de vill vara
medlemmar eller inte. Om uppfödarna inte följer detta, så
kommer de inte att ges någon valphänvisning och de kommer
att tas bort från listan över uppfödare.
Ett informationsbrev skickas till alla uppfödare.

Styrelsen beslutade detta.

c) Medlemsbrev. Styrelsen har taget del av brevet
Bilaga. 1
d) Logga. Vi i styrelsen ger Susanne i uppdrag att fortsätta jobba
med logga 2 eller 3.
e) Vi är inte intresserade av Rasklubbs ruta i Hundsport då vi
anser att det är för dyrt.
f) Rekommendation. Vi tillstryker att rekommendera Eva
Ekström-Andersson
Bilaga 2.
§

8. Årets Gos/Kategorigos 2013
Lämnas till Årsmötet att besluta om det ska finnas kvar eller inte.

§

9. Årets Kategorigos 2012
Beräkningen är klar och ligger ute på hemsidan.
Krister skickar årets Gos-papper till Susanne eller Agneta.
§ 10. Aktivitet 2013

§



En 4-klassig rallylydnads tävling kommer att hållas i november
i Svedala. Vi har fått godkänt av SGVK att hålla denna redan
den 7 aug 2012.



Mariana har kollat på SBK att det finns plats för att ha en 2
klassig rallytävling i Södertälje i aug/sep.



Möjligen skall vi också ha en inoff. utställning tillsammans
med Rallyn.

11. Årsmöte
Det gjordes vissa ändringar i verksamhetsplanen,
dagordningen/kallelsen och budgeten.
§ 12. Övriga frågor
Gos-bladet har ingen ansvarig utgivare för närvarande, men
styrelsen hoppas kunna ge ut den två eller tre gånger under 2013.

§

13. Nästa möte

Den 6 februari kl 19.00
§

14. Mötet avslutas
Ordförande Mariana tackar alla för mötet.

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Ann-Marie W. Johansson

