Styrelsemöte den 27 juni 2012 Kl 20.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Ann-Marie W. Liselott H. Krister E.
Frånvarande: Maria Ö
Ej meddelat förhinder: Anna J

§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna.

§

2. Fastställande av dagordning
Fastställdes

§

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

§

4. Föregående Protokoll
Det godkändes med några redaktionella ändringar och lades sedan
till handlingarna.

§

5. Medlemmar/ Ekonomi
 Vi har förnärvarande 48 st. medlemmar.
 Vi funderar på ett kontrakt för våra uppfödare.
 Varför stannar inte våra valpköpare kvar som medlemmar
efter första året?
 Vad kan man göra för att de ska vilja stanna kvar i
rasklubben?
 Skicka med en räkning ang. medlemskap i hälsoenkätens
följebrev i höst.

§

6. Kalendariet/ verksamhetsplan



§

Gosträffar. En medlemsträff i månadsskiftet aug/sept. i
stockholmstrakten och en i sept. i Skånetrakten.
Prova på vallning i Sept. Ann-Marie frågar om Marianne/Eva
kan tänka sig att hålla i en sådan.

7. SGVK
Utställningen den 28/7 kommer att hållas på Stockholms BK i Kista

§

8. Inkommande och Utgående post



§

Rasklubbens ansökan om Officiell utställning i Falkenberg den
28/6 2014 är godkänd av SKK.
Inbjudan för Avelsfunktionärer den 13– 14 oktober. Vi
kommer att skicka Veronica Ferreira Krantz på denna och
eventuellt så även Mariana och Liselott men de kommer
antagligen att få betala själva.

9. Årsboken
Det är Marianne Karlsson som jobbar med denna tillsammans med
Agneta Nilsson.
Krister skall skicka ut en gammal Årsbok till styrelsen så att vi kan
se hur den ser ut och komma med förslag på om den behöver
ändras.

§

10. Hälsoenkät och Följebrev
 Lägga till vilka tänder som är vilka på bilden (p1- p2 osv.)
 Vi har godkänt enkäten med de tillägg som kommer att göras
så den är nästan klar nu
 Följebrevet kommer att skickas ut på Mail till styrelsen att ta
ställning till sedan är de klart att skicka ut den till alla Gos
ägare.

§

11. Vallningshelg
Den blev tyvärr inställd efter som det var för få anmälda.
12. Årets Gos
 Det beslutades med enig majoritet att vi ändrar namn på
Årets Gos till Årets Allround Gos.
 Det beslutades även att vi ska ha kvar Årets Allround Gos och
att alla i styrelsen ska fundera på hur det ska räknas ut.
 Årets Kategori Gos kommer att läggas ut på hemsidan inom
några dagar.
13. Utställning 2013
Fundera på om vi ska ha 1 – 2 inoff. Utställningar för att finansiera
den officiella utställningen 2014.
14. Övriga Frågor
Vi i styrelsen kan fatta beslut på Mail och sedan ta upp det på
nästkommande möte.

§

§

§

§
§

15. Nästa Möte
22 augusti kl. 20,00 per telefon
16. Mötet Avslutas
Mariana tackar alla för att de har varit med på mötet och önskar
alla en trevlig sommar

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Krister Esping

