Protokoll Styrelsemöte
28 september 2015
Närvarande: Liselotte Henriksson, Siv Hansson, Marianne Karlsson,
Susanne Danheimer-Nilsson, Emma Robertsson och Mariana Amrén.
Ej närvarande: Fredriqa Danheimer.

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar dagens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§ 3. Val av justerare
Mariana Amrén justerar protokollet jämte ordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Marianne Karlsson väljs till protokollförare för mötet.
§ 5. Föregående protokoll
Protokollet är godkänt, utlagt på hemsidan och läggs till handlingarna.
§ 6. Ekonomi/medlemmar
Kassören redogjorde för hur det ser ut och ekonomin är fortsatt stabil.
§ 7. Kalendarium
Genomgång av kalendarium gjordes.
§ 8. Inkommande post/SGVK
Inbjudan till CUA utbildning via SKK. Intresse finns att utbilda några i
rasklubben och styrelsen tittar på möjligheterna till detta.
§ 9. Raspresentation/SKK
Vi har fortsatt kontakt med SKK angående presentationen av Gos på
SKK´s sida.
§ 10. Gosbladet Julnummer
Sista dag för inlämning av material är 7 december. Påminnelse till
uppfödare och övriga medlemmar görs via sociala medier.
§ 11. Utställning
SGVK har 8 utställningar per år, fördelat på 9 klubbar. Dessa är på
samma ort och samma tid, där en eller två rasklubbar är medarrangör.
Från och med 2016 kommer ansvaret på de olika orterna att rotera mellan
rasklubbarna. Nya beslut kommer att tas på ordförandekonferensen 2017.
RfG kommer att arrangera utställningen i Kolbäck 2016 och 2017
tillsammans med rasklubben för Old English Sheepdog.

SGVK önskar information om var rasspecialen kommer att hållas 2018
omedelbart. Beslut tas att rasspecialen 2018 blir på Öland, Böda.
§ 12. Rasmonter Stockholm/Göteborg
Rasklubben har i dagsläget ingen möjlighet att närvara med rasmonter
varken på Stockholm Hundmässa eller My Dog Göteborg. Endast en
medlem har visat intresse att hjälpa till i montern och vi säger stort tack.
§ 13. Klubbaktivitet hösten 2015
Aktivitet planeras i höst/vinter i södra Sverige. Information kommer på
hemsidan och rasklubbens Facebook sida.
Vallanlagstest kommer att anordnas under våren i klubbens regi om det
finns intresse.
§ 14. Hemsidan/FB-sidan
SGVK kommer kontinuerligt skicka material som ska finnas med på
hemsidan.
§ 15. SGVK Ordförande konferens
Under konferensen kom det fram att SGVK vill vara mer synliga i
rasklubben, på hemsida och i Gosbladet. (Gäller alla rasklubbar)
Rasklubben kommer att få mer information och material från SGVK för att
underlätta detta.
§ 16. Övriga frågor
Revisorerna har fått information från Kungliga Biblioteket att
pliktexemplar av Gosbladet saknas hos dem. Frågan är om rasklubben är
skyldiga att skicka in detta. Kontakt tas med Kungliga Biblioteket.
§ 17. Nästa möte
Telefonmöte torsdag 29 oktober klockan 20.00.
§ 18. Mötet avslutas
Ordföranden tackar deltagarna för telefonmötet och avslutar mötet.
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