Styrelsemöte den 2 april 2012 Kl 20.00
Närvarande: Fredriqa D. Mariana A. Anna J. Liselott H. Krister E. Maria Ö
Frånvarande: Anne Marie W. J

§

1. Mötet öppnas
Ordförande Mariana hälsar alla välkomna.

§

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§

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

§

4. Val av Mötes sekreterare
Fredriqa Danheimer valdes till Sekreterare för mötet.

§

5. Föregående Protokoll
Bordlades tills nästa möte

§

6. Ekonomi/medlemmar
Vi har för närvarande 40 st. medlemmar.
Resultatrapporten och balansräkningen gicks igenom.
Vi har för närvarande ett överskott på 4000 kr. Utdelningen från
SGVK kommer efter fullmäktigestämman.

§

7. Kalendarium
Medlemsmöte den 13 maj.

§

8. SGVK
Ordförande konferensen
Mariana A. åker på denna
SGVK fulmäktige stämman
Mariana A. Liselott H. och Fredriqa D. åker på denna.

§

9. Gos Shoppen – Nya Idéer
Mariana ska gå igenom sakerna som hon har hos sig och skicka
listan till Fredriqa och Krister.
Mariana ska kolla med det företaget hon har kontakt med och be
dem att göra två prov som hon sedan tar kort på och skickar ut till
oss för påseende.
Vi kommer inte att fortsätta att ha saker på lager utan vi kommer
att beställa när folk är intresserade av att köpa.
Mariana har saker med Gos på och hon kommer att maila ut dem till
oss.

§

10. Vallningsdag/Helg.
Susanne ska kolla med Beate och Kalle vilken helg som kan passa
men hon kommer att vänta tills efter domarkonferensen för
vallhundar.
Vi fick reda på att Valpköpare har blivit avrådda att ställa upp på
domarkonferensen. Vilket vi vill ska kollas upp varför, det känns ju
inte så bra att de har blivit avrådda.
Fick även reda på att det inte skulle finnas några Gos att skicka till
denna konferens därav blev Susanne D. anmäld med Ranita och
Indra av Kalle och Beate.
Detta har inte kommit till Styrelsens kännedom vilket inte känns bra
och vi ska kolla upp varför det är så.

§

11. MH
Vi ska försöka att anordna ett MH i klubbens regi.
Fredriqa skall kolla upp på sin klubb vad det skulle kosta om man
inte lyckas att fylla ett MH tills nästa möte.
Vi ska gå ut med information på hemsidan att man kan anmäla till
alla MH som anordnas av Andra klubbar såsom Brukshundsklubbar
m.m.

§

12. Gosbladet – kommitè
Anna J. är intresserad av att sitta i denna kommité tillsammans med
Agneta Ni.

Vi Beslutade att skicka med i Gosbladet en fråga till alla medlemmar
om de kan tänka sig att få Gosbladet på mail istället för i
pappersform och en förklaring till varför. Detta är inget tvång med
det skulle spara pengar till klubben som vi kan använda till träffar
och annat för klubbens medlemmar.
Vi ska även lägga ut en blänkare om att vill man ha en
medlemsmatrikel så får man kontakta Krister E.
Gosbladet är snart klart för att skickas ut och det kommer att
komma efter Påsk.
§

13. Rasspecialen Enköping – ansvariga på plats
Veronica och Liselott kommer att vara ansvariga på utställningen.
Mariana har fixat fodersponsring till utställningen av James
Wellbeloved.
Styrelsen får jobba på att försöka fixa priser till vårt lotteri efter som
vi inte får ha någon försäljning av fika.
Alla som sponsrar kommer att få gratis reklam i Katalogen.
Senast den 14 maj måste vi meddela styrelsen vilka priser som
finns.

§

14. Distrikts ansvariga/Träffar
Fredriqa tar hand om Södra Sverige
Anna Johansson tar hand om Mellersta Sverige
Norra Sverige är vakant efter som vi inte har någon i styrelsen som
bor där.

§

15. Tystnadsplikt
Tystnadsplikten gicks igenom.

§

16. Hälso enkäten
Lite funderingar om denna gicks igenom och sedan så Bordlades den
till nästa möte så att alla hinner fundera på denna lite till.

§

17. Inkommande post
Har gåtts igenom.

§

18. Övriga Frågor
Inga övriga frågor

§

19. Nästa Möte
Nästa möte blev den 26 april kl. 20.00 på tel.

§

20. Mötet Avslutas

§

Ordförande Mariana A. Avslutar mötet och tackar alla för att de
kunde närvara.

Sekreterare

Fredriqa Danheimer

Ordförande

Mariana Amren

Justerare

Anna Johansson

