Protokoll Styrelsemöte
31 mars 2015

Närvarande: Liselotte Henriksson (Ordförande), Susanne DanheimerNilsson (SDN), Siv Hansson (SH), Marianne Karlsson (MK), Fredriqa
Danheimer (FD) och Emma Robertsson (ER).
Anmält förhinder: Mariana Amrén (MA)

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar dagens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.
§ 3. Val av justerare
SDN justerar protokollet jämte Ordförande.
§ 4. Föregående protokoll
Bordläggs till nästa möte.
§ 5. Ekonomi/Medlemmar
SH såsom ny kassör arbetar med att sätta sig in klubbens uppgifter.
§ 6. Kalendarium/Verksamhetsplan
Kalendarium gicks igenom och uppdaterades.
§ 7. SGVK/Inkommande post


Domaransökan
Domaransökningar godkända och inlämnade till SGVK.



Fullmäktigestämman
SDN och MK åker på stämman den 18 april i Jönköping
(klubben har en röst).

§ 8. Utställning Varberg 12 april 2015
Arrangeras tillsammans med PON. SDN/MA har kontakt med PON
klubben och arbetet är under kontroll.
§ 9. Rasspecial 2015 (2016, 2017 domaransökan)
Rasspecial 2 maj 2015 i Lidköping. Gos-ringen kommer eventuellt

vara utomhus.
2016 och 2017 arbetas vidare på.
§ 10. Klubbmästerskap 2 maj 2015
I samband med rasspecialen kommer det vara klubbmästerskap. SH
och MK arbetar vidare med idéer.
§ 11. Medlemsmöte
Under hösten kommer RfG bjuda in till medlemsmöte. Föreläsare
från SKK bjuds in till detta och mötet kommer hållas i Jönköping i
oktober om allt går planenligt. Förslag är att eventuellt bjuda in
andra rasklubbar inom SGVK.
§ 12. Gosblad
Manusstopp för nästa Gosblad är 7 april. SDN sammanställer
tidningen.
§ 13. Gästbok/Hemsidan
Gästboken används inte i någon större utsträckning och därför
beslutas det att den tas bort.
§ 14. Rasbeskrivning på SKK
Ordförande tar kontakt med SKK för en ändring av rasbeskrivningen
på SKK’s hemsida.
§ 15. Övriga frågor
Fråga om det finns intresse för vallanlagstest till hösten bland våra
medlemmar, SDN lägger ut på hemsidan.
Förslag på datum för medlemsträffar till nästa möte.
§ 16. Nästa möte
Tisdag 21 april kl 20.00.
§ 17. Mötet avslutas
Ordförande tackar för kvällens möte och avslutar detsamma.
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