Styrelsemöte den 22 aug 2012 Kl 20.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Liselott H. Krister E. Susanne D.N
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
De har lästs och godkänts och läggs till handlingarna

§

§

§

5. Ekonomi/medlemar


Vi gick ca 1000 kr plus på rasspecialen



Det är för närvarande 49 medlemmar i klubben.

6. Kalendariet/ Verksamhetsplan


Styrelsen beslutade att ha en monter på Stockholms
hundmässa den 15 – 16 dec.



Liselott håller i schemat för montern. Schema kommer att
läggas ut på hemsidan .



Anmälan om att vilja hjälpa till i Gosmontern skickas till
Liselott ”Lotta”.



Fråga arrangörerna för My dog om inbjudan till deras
rasmontrar

7. Inkommande post


Maria Öberg har meddelat att hon avgår från styrelsen med
omedelbar verkan.



§

Det har kommit till Rasklubbens kännedom att en Gos fått
rapporterings kod: A och är därmed avstängd.

8. SGVK
Fredriqa får skicka in en ny funktionärslista till SGVK.

§

9. Utställningen i Svedala


Styrelsen beslutade att vi skall ha en Officiell Rallylydnads
tävling för Nybörjare och Fortsättnings klasser tillsammans
med vår SGVK utställning. Den är Godkänd av SBK



Platsen är ett ridhus i Skabersjö / Svedala.



De som äger ridhuset håller i fiket



Serra klubben fixar sponsring och Lotter.

§ 10. Hälsoenkäten


Veronica Ferreira Krantz ska ordna följebrevet.



Susanne D. Nilsson är nästan helt klar med hälsoenkäten och
då kommer den att finnas på nätet för att kunna besvaras på
ett lätt sätt.



Följebrevet kommer att skickas tillsammans med gosbladet
och även en faktura kommer att finnas med för de som vill bli
medlemmar igen.



Styrelsen beslutade att de som betalar in medlems avgiften nu
även kommer att vara medlemmar nästa år.



Susanne ringer till SKK för att få reda på hur många gos det
finns registrerade i Sverige som nu är vid liv och även hur
många som avlidit.

§ 11. Årsboken
Marianne Karlsson har avsagt sig uppdraget med Årsboken med
omedelbar verkan.

Agneta Nilsson har erbjudit sig att göra detta istället. Hon kommer
att ta hjälp av vårt avelsråd Veronica för att få till statistiken.
§ 12. Gosbladet
Kommer att skickas ut ca den 15 sep.
§ 14. Övriga frågor
Falkenberg kan inte anordna ett MH i år
Förslag på att ha en lista i varje Gosblad med MH och var det
anordnas i landet så att våra medlemmar får en uppdatering
§

15. Nästa möte
Den 4 oktober kl 20,00

§

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

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Liselott Henriksson

