Styrelsemöte den 23 maj 2012 Kl 20.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Ann-Marie W. Liselott H. Krister E.
Anna J
Frånvarande: Maria Ö

§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna.

§

2. Fastställande av dagordning
En ny punkt lades till sedan godkändes den

§

3. Val av Justerare
Ann-Marie W valdes att jämte ordförande Mariana justera
protokollet.

§

4. Föregående Protokoll
Det har lästs och godkänts och läggs till handlingarna

§

5. Rasspecialen






§

Veronica kunde tyvärr inte närvara vid mötet.
Lägren blev väldigt tydliga har styrelsen fått höra av
utställare.
Det negativa var att det inte fanns något fik. Utan man var
tvungen att gå långt för att komma till ett.
Ekonomiskt så kommer det att gå plus men inte med så
mycket som vi hade hoppats.
Krister vill att Ann-Marie skriver en berättelse om vad hon
tyckte om sin första utställning.

6. SGVK/Ras


Det RAS som har funnits på vår och SGVK:s hemsida är tyvärr
inte godkänt så därför har det tagits bort. Det kommer att
utarbetas ett nytt RAS och en Arbetsgrupp har utsetts och i
denna grupp är det Veronica Ferreira, Susanne Danheimer
och Agneta Nilsson som kommer att arbeta med detta.





§

Hälsoenkäten kommer att skickas till Alla Gosägare, även om
de inte är medlemmar i Rasklubben för att vi ska få ett så
stort urval som möjligt.
Be Veronica om ett följebrev till Hälsoenkäten

7. MH Brev
Kollar om det kan skickas tillsammans med Hälsoenkäten.
Fredriqa ska kolla med en Beskrivare om vi kan få hjälp med en bra
förklaring till detta.

§

8. Ekonomi/Medlemmar




§

Vi är för närvarande 47 medlemmar
Krister kommer att göra en medlemsanalys
Ekonomiskt ligger vi rätt så bra till

9. Kalendariet
Genomgånget

§

§

§
§
§

10. Revidera Prislistan
Vi har beslutat att Revidera priset på Annonserna och
Valphänvisning/planerande kullar
Bilaga 1
11. Medlemsförtäckning
Fredriqa kollar upp vad vi har tagit för beslut om detta och
återkommer med det på Mail
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
Den 27 juni kl. 20.00 på tel.
14. Mötet avslutas
Mariana tackar alla för att de har varit med på mötet och avslutar
det.

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Ann-Marie W. Johansson

