Styrelsemöte den 3 okt 2012 Kl 20.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Liselott H. Krister E.
Frånvarande: Ann-Marie W.J.
Ej meddelat förhinder: Anna J.

§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna.

§

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§

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

§

4. Föregående Protokoll
Bordlades till nästa möte

§

5. Ekonomi/medlemar
 Det är för närvarande 49 medlemmar i klubben. Krister ska
kolla igenom och revidera medlemslistan.

§

6. Kalendariet/ Verksamhetsplan
 Arbetsgrupp till SGVK utställningen är tillsatt. Där sitter Krister,
Susanne, Inger och Kerstin
 Krister börjar kolla på ett Budgetsförslag
 Vi andra funderar på vad vi ska göra för aktiviteter under nästa
år.
 Vi Beslutade att inte ha någon Rasmonter på My Dog eftersom
det är så många dagar som måste täckas upp.
 Skicka ut ett Mail till alla uppfödare om Julannonserna
 9 – 10 Mars Årsmöte i Falkenberg. Fredriqa Kollar så att det
finns ledig lokal. Kollar även med Ordföranden om han kan
detta datum.

§

7. Inkommande post
 Utställning tillsammans med Skaraborgs kennelklubb den 2 – 3
maj 2015
Bilaga 1
Styrelsen beslutade att vi vill genomföra vår Rasspecial
tillsammans med Skaraborgs Kennelklubbs utställning i
Vänersborg.
Fredriqa tar kontakt med deras utställningsansvarige.

§

8. SGVK
Inget inkommet.

§

9. Utställningen i Svedala
 Utställning
Det är ännu inte så många anmälningar.
Sista anmälningsdagen 15 oktober
 Rallylydnad
Inbjudningar är utskickade till Samtliga BK klubbar i Skåne
och Blekinge. Sista Anmälningsdagen är 17 okt.
Vid skrivandes stund är det 19 nybörjare och 6 fortsättare
anmälda
Krister skickar inbjudan till Fredriqa så att hon kan få ut den
till BK klubbarna i Halland.
 Sponsring Rally
Krister kollar om Kerstin kan tänka sig att kolla upp sponsring
till Rallyn också.
Jana Skickar ner sponsring till rallyn.

§ 10. Hälsoenkäten
Susanne hade skrivit en liten resumé om vad de hade gått igenom
på konferensen angående RAS
Hälsoenkäten har kommit ut till medlemmarna och det har kommit
in en hel del svar, vilket är jätteroligt!

RAS har påbörjats men de behöver få in svaren från enkäten för att
kunna göra den färdig.
§ 11. Övriga Frågor
Årets gos beräkningen är inte klar ännu.
Gosträff i Falkenberg I slutet av nov.
§ 12. Nästa möte
Torsdagen den 1 nov. kl. 20,00
§

13. Mötet avslutas
Ordförande Mariana tackar alla för ett snabbt och trevligt möte

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Liselott Henriksson

