Styrelsemöte den 3 maj 2012 Kl 20.30
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Ann-Marie W. Liselott H. Krister E.
Maria Ö
Frånvarande: Anna Johansson

§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna.

§

2. Fastställande av dagordning
Tillägg under SGVK sedan godkändes den

§

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

§

4. Val av Mötes sekreterare
Fredriqa Danheimer valdes till Sekreterare för mötet.
Beslutades att ta bort denna punkt

§

5. Föregående Protokoll
De har lästs och godkänts och läggs till handlingarna

§

6. SGVK


Ordförandekonferensen: Mariana rapporterade vad de hade
diskuterat.
Våra stadgar ska ändras så att de stämmer överens med hur
SKK vill ha dem.



SGVK fullmäktige: Även här representerad Mariana RfG. Vi fick
1138 kr i utdelning för SGVK utställningen.



Avelsråd: Styrelsens val av avelsråd godkändes så nu är vårt
nya Avelsråd Veronica Ferreira Krantz.



RAS. Det är SGVK som ska skicka in det.
Först Reviderar vi RAS, sedan ska vi skicka in det till SGVK
som ska godkänna det. Därefter ska de skicka in det till SKK.

Om man inte går till väga på detta sätt så kommer SKK inte
att lägga in det.
Utställning: SGVK har beslutat att sista betalningsdag är sista
anmälningsdag. Om man inte har Betalat i rätt tid kommer
man inte att komma med i katalogen och får inte ställa på den
utställningen.
§

7. Försäkring


Vår rasklubb behöver en ansvarsförsäkring endast för de
arrangemang som vi själva genomför i egen regi.



SGVK:s försäkring träder in (om vi inte har någon själv) vid de
arrangemang som rasklubben genomför på SGVK:s uppdrag
och i SGVK:s namn
Vi beslutade att teckna en SKK klubbförsäkring och vi gav
Krister i uppdrag att Teckna denna. Krister har nu meddelat
att den är Tecknad och börjar gälla från 2012-05-01 Bilaga 1

§

8. Rasspecialen
Sponsorer: Det har kommit in lite personer som kommer att sponsra
med olika saker till både hundar och lotteriet.
Dags datum är det 18 stycken hundar som har anmält
Förhoppningsvis blir startordningen Gos, Serra och sedan Berger.
Och starten kommer nog att vara kl. 10.00
Fredriqa, Liselott och Veronica kommer att vara på plats från
fredagen.

§

9. Webbsidan
Publicering på hemsidan kan i värsta fall ta upp till 1 vecka och det
godkände vi i Styrelsen.

§

10. Övriga Frågor
Meddelades att vi har fått en del ris för att det inte var någon bild på
Fösta sidan av gosbladet. Men efter som vi följer vår
Informationspolicy så måste de som vill ha sin bild på fösta sidan
skriva att bilden ska vara till det.

Agneta ska höra av sig till dem som har skickat in bild till första
sidan om den är för liten så att de får en möjlighet att skicka in en
ny.
Mail. Vi måste vara bättre på att meddela att vi läst mailen som
kommer ut även om vi inte har något att tillföra.
§

Nästa Möte
Den 23 Maj kl 20,00

§

Mötet avslutas
Mariana tackar alla för att det har varit med på mötet och avslutar
det.

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Liselott Henriksson

