Protokoll
Styrelsemöte 2 april 2017
Närvarande: Liselott Henriksson, Siv Hansson, Marianne Karlsson,
Susanne Danheimer-Nilsson, Mariana Amrén och Camilla Mattsson.
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande öppnar kvällens möte.
§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg § 14 Årets Gos.
§ 3. Val av justerare
Susanne Danheimer-Nilsson väljs att justera protokollet jämte
ordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Marianne Karlsson väljs till protokollförare för mötet.
§ 5. Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
§ 6. Ekonomi
Ekonomin gås igenom och idag har RfG 43 medlemmar varav 4
familjemedlemmar.
§ 7. Kalendariet
Uppdateras och kontrolleras.
§ 8. Inkommande post
Mail med funderingar från medlem angående
valphänvisningsregler, hemsida samt kategorigos.
SGVK har vidarebefordrat information och artiklar från SKK ang
raslista samt gruppindelning, HD och uppfödning.
Reklam från Gålö havsbad samt FunnyBunny Media.
§ 9. SGVK/SKK
Till årets Fullmäktigestämma i SGVK 22 april kommer RfG
representeras av Liselott Henriksson och Mariana Amrén.
§ 10. Gosbladet nr 1 2017
Sista dag för att skicka in material är 30 april.
Inbjudan till årets rasspecial skapas och sätts in i bladet samt
presentation av styrelsen 2017.
Mer material behövs dock, påminnelse på RfG's facebooksida
läggs ut.

§ 11. Utställning
- Kolbäck 25 maj 2017
Samarbete med SGVK och OES, här är arbetet under kontroll.
- Inofficiell utställning 2017 eller 2018
I RfG's regi bör läggas i maj 2018, denna utställning är ett försök
att få in mer pengar till RfG's kommande rasspecialer. Arbetet
fortgår.
- Rasspecial i Askersund 12 augusti 2017
Domare är bokad och beslut tas att anmälningsavgiften följer
SGVK's avgifter. RfG försöker hitta fler sponsorer, till exempel till
rosetter.
- Rasspecial 2019
Plats bör beslutas snarast, förslag tas fram till nästa möte.
§ 12. 20-årsjubileum för Gos i Sverige 2017
RfG vill uppmärksamma att rasen funnits i Sverige i 20 år och
firandet läggs tillsammans med rasspecialen i Askersund 12
augusti. Vi börjar arbetet med att hitta sponsorer till detta.
§ 13. Hanhundslista på klubbens hemsida
Önskemål från medlem är att det skapas en hanhundslista på
RfG's hemsida som kan göra det enklare för uppfödare hitta en
hane till nästkommande kullar.
Styrelsen beslutar att en sådan lista läggs på hemsidan.
§ 14. Årets Gos
Önskemål från medlem om att ändra poängberäkning och
kategorier för Årets Gos.
Styrelsen beslutar att ta fram förslag på ny beräkning av Årets
Gos.
§ 15. Övriga frågor
Diskussion gällande valphänvisningsregler på hemsidan och
förslag på nya regler ska tas fram.
§ 16. Nästa möte
Nästa telefonmöte är tisdag 2 maj klockan 20.00.
§ 17. Mötet avslutas
Ordförande tackar för intresset och avslutar mötet.
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