Styrelsemöte den 1 nov 2012 Kl 20.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Liselott H. Krister E. Ann-Marie J
Ej meddelat förhinder: Anna J.

§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna.

§

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med de ändringar som Mariana skickat ut
på mail innan.

§

3. Val av Justerare
Krister valdes att jämte ordförande Mariana justera protokollet.

§

4. Föregående Protokoll
De godkändes och lades till handlingarna

§

§

§

5. Ekonomi/medlemar


Vi har ett överskott i balansrapporten. Vilket gör att vi inte
kommer att gå med förlust detta året.



Vi har fått 4 nya medlemmar, dessa kommer från Giths
Valpköpare. Krister skickar en ny medlemslista.

6. Kalendariet/ Verksamhetsplan


Årsmöte. Lägga ut på hemsidan var det ska vara och när det
ska vara. Även förslag på boende.



Liselott. Kollar upp /lokal och boende möjligheter i Ullared.



Mailadresser. Vi vill ha mailen riktade mot våra egna
mailadresser. Kolla med Susanne.



Inbetalningskort. Man kan beställa dessa från ett postkontor.
Mariana kollar upp detta.

7. SGVK
Inget att rapportera.

§

8. Utställningen i Svedala
Utställning


Inger Sjögren är kommissarie för utställningen, de andra i
bestyrelsen ordnar serraklubben.



Fodersponsor för utställningen är Eukanuba.



Det är totalt 117 hundar anmälda.

Rallyn


Det är 34 nybörjare och 24 fortsättare.



Domare är Eva Hansson. Hon har med sig egen skrivare.



Domaren ordnar även Material, Hinder och Banorna. Varav
hon skänker kostnaden för Material och hinder.



Krister skickar kopia på avtal med domaren.

§ 9. Monter Stora Stockholm 15 – 16 dec


Liselott har hand om schemat.



Temat. Vinter och jul tema. Få in fler bilder på arbetande gos.

§ 10. Inkommande Post


Facebook: har medlemmar som vill att det ska bli en sluten
grupp.



Styrelsen beslutade att Facebook sidan blir kvar som den är
och inte som en sluten grupp.

§ 11. Årets Kategori Gos och Allround Gos 2013


Vi beslutade att vi skulle tillsätta en arbetsgrupp med 2
styrelsemedlemmar och max 4 medlemmar.
Detta ska sättas ut på Hemsidan och sista anmälningsdag är
31 dec eller när kvoten är uppfylld.



Vi tog beslut på Mail att Fredriqa och Liselott ska ta hand om
beräkningen för Årets kategori gos 2012.

§ 12. Övriga frågor

§

13. Nästa möte
Den 29 nov kl 19.00

§

14. Mötet avslutas
Ordförande Mariana tackar alla för mötet.

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Krister Esping

