Styrelsemöte torsdagen den 26 januari kl 20,00
Närvarande: Mariana A. Gabriella F. Krister E. Agneta Ny. Liselott H.
Fredriqa D. Agneta Ni. Marianne K.
Inbjuden: Marianne Teinert
§ 1. Ordförande Gabriella F. öppnar mötet och hälsar alla närvarande
välkomna.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes men det kunde komma in något under
mötets gång
§ 3. Val av Justerare
Jämte Ordförande Gabriella valdes Marianne K. till att Justera
protokollet.
§ 4. Val av mötes sekreterare.
Fredriqa D. valdes som adjungerad sekreterare för mötet.
§ 5. Föregående Protokoll
Bordlades tills nästa möte.
§ 6. Inkommande/utgående post
Inget inkommet
§ 7. Medlemmar/ekonomi
 Det var 66 medlemmar varav 3 är familjemedlemmar. Det
beslutades att kassören ska skicka in en ny
medlemsförtäckning till SGVK den 1 februari där vi tar med
alla medlemmar även familjemedlemmar.
 Bordlägger inbetalningskort tills nästa möte.
§ 8. Valberedningen
Marianne Teinert kom in och informerade om hur det går för
valberedningen. Hon lovade att vi skulle få deras förslag innan alla
årsmötes handlingar ska ut på hemsidan
§ 9. Kalendarium/verksamhetsplan
Genomgånget och klart
§ 10. Årsmötet.
 Budjeten genomgången och klar
 Vinst och förlusträkningen genomgången och klar
 Balansräkningen genomgången och klar
 Alla ekonomipapper klara och skickas till revisorerna för
genomgång.
 Avelsberättelsen. Jana ringer Monica för att kolla om hon gör
den annars får vi fråga Veronica om kan tänka sig att göra
den.
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11. Gos shopen
Den har funnits hos Gith, hon lämnade sedan över den till Berit.
Berit skulle lämna över det till Mariana på en utställning men
Mariana kunde inte vara vid husvagnen när sakerna lämnades över.
Krister ringer och pratar med Berit för att se vad sakerna finns
någonstans.
12. Årets Gos
Styrelsen tog beslut att utformningen av hur Årets Gos ska se ut
bestäms av styrelsen och inte på Årsmötet. Så Årets Gos kommer
inte att behandlas på årsmötet.
13. Övriga frågor
 Sgvk. Krister kollar om det är vi som har missat att godkänna
en domare.
 SKK. Fredriqa har skickat in till dem om ändringarna i
raskompendiet men har inte fått något svar från dem ännu.
 Länk på hemsidan om var man kan göra MH. Detta finns på
SBK.
13. Nästa Möte
Den 16 februari kl. 20.00
14. Mötet avslutas
Ordförande Gabriella avslutar mötet
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