Protokoll Styrelsemöte
19 maj 2015
Närvarande: Liselotte Henriksson, Susanne Danheimer - Nilsson, Siv
Hansson, Marianne Karlsson, Emma Robertsson och Mariana Amrén.
Anmält förhinder: Fredriqa Danheimer.

§ 1. Mötet Öppnas
Ordförande öppnar dagens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg för punkt 5b utseende av protokoll.
§ 3. Val av Justerare
Mariana justerar protokollet jämte ordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare:
Susanne för protokollet för mötet.
§ 5a. Föregående protokoll
Är godkänt och utlagt på hemsidan.
§ 5b. Utseende av protokoll
Vattenstämpeln upplevs störande när man ska läsa protokollen.
Styrelsen beslutar att den tas bort och att vår logga läggs in i övre
vänstra hörnet. Detta med hänsyn till hur det ser ut i andra officiella
klubbars protokoll.
§ 6. Ekonomi/medlemmar
1 tidigare medlem har betalt in medlemsavgift, och vi har fått 2
familjemedlemmar till. Medlemskort skickas ut snarast.
Kassören tittar på hur hon enklast ska kunna göra en rapport för att delge
övriga styrelsen hur vår ekonomi ser ut inför varje möte.
Kassören undersöker också hur det ser ut med halvårsrapporterna till
revisorerna/hur det är gjort tidigare år.

§ 7. Kalendarium och verksamhetsplan/handlingsplan
Rally och inofficiell uts. diskuterades i höst, i Skåne och i
Stockholmsområdet. Styrelsen undersöker bl.a. lämpliga lokaler och
platser att hålla dessa på.
BPH, MH, VALL ny flik på hemsidan istället för fliken Gästboken.
Rasspecialen 2018 förslag på att höra med Ronneby. Utställningsansvariga
undersöker detta.
§ 8. SGVK/ Inkommande post
Artikel om mentalitet är utlagd på RfG:s FB sida.
§ 9. Inkommande post
Material till Gosbladet.
§ 10. Summering rasspecialen 2015
Bara positiv kritik har inkommit från Rasspecialen. Vi väntar på
ekonomiska rapporten.
§ 11. Summering klubbmästerskap 2015
Klubbmästerskapet uppskattades av många. Styrelsen arbetar mot att
försöka anordna detta varje år.
§ 12. Vallanlag?
Susanne undersöker med fler rasklubbar inom SGVK, om där finns
intresse att ha ett gemensamt anlagstest under hösten 2015 uppe på
Ekerö.
§ 13. Tävlingsväskorna.
Mariana har utställningsväskan, komplett för Utställning.
Emma har tävlingsväskan, komplett för Rallytävling.
§ 14. Årsböckerna
2011 är snart klar. 2012, 2013, 2014 arbetas det med.
Beslutas att Susanne köper in en årsbok från annan rasklubb för att få
lite idéer.
Beslutas att Fredriqa skickar 2013, 2014´s kritiker till Mariana (för att
hon ska kunna hjälpa till med renskrivningen av dem till årsboken.)

Framöver ska kritikerna skickas till Mariana från SGVK. Sedan vidare för
arkivering till sekreteraren.
Beslutas att årsboken ändras något i utförande.

§ 15. Övriga frågor
Kopia på Gosbladet ska till SKK.
§ 16. Nästa Möte
Telefonmöte tisdag 30/6-2015 kl. 20.00
§ 17. Mötet avslutas
Ordförande tackar för kvällens möte och avslutar detsamma.
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