Protokoll från RDSGs styrelsemöte 2019-03-10.

Datum & Tid: 2019-03-10. Kl 20.00
Plats: Telefonmöte.
Närvarande: Maja Lind, Irene Alvarsson, Eva Wieslander, Laila Redlund, Agneta Wändell,
Magnus Elmvik, Linda Heintie, Catrin H Karlsson. Suppleanter: Anette Almqvist, Monica Larsson.

Ej närvarande: Susanne Fagrell, Reneé Höglander.
§52. Mötet öppnas.
Mötet öppnades av Maja Lind.
§53. Val av mötessekreterare.
Eva Wieslander valdes till mötessekreterare.
§54. Val av justeringspersoner.
Irene Alvarsson och Linda Heintie valdes till justeringspersoner.
§55. Fastställande av dagordningen.
Styrelsen fastslog dagordningen.
§56. Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll fastställdes och lades till handlingarna.
§57. Ekonomirapport.
Irene Alvarsson gav följande ekonomirapport:
Arbetskonto: 129.477kr.
Sparkonto: 231.619kr.
Sportkonto: 19.600kr.
§58. Information av grupperna.
Sportkommittén.
Anna Dahl är sammankallande för sportkommittén och Agneta Wändell är kontaktperson från
styrelsen.

Utställningskommittén.
Arbetet inför rasspecialen fortskrider. Lotta Malm är ny funktionär i gruppen.
Utställningkommitténs nästa möte är den 11 april.
Värdegrundskommittén.
Värdegrundskommittén läggs ned. Genomgång av värdegrunden görs en gång per år i samband
med årsmötet. Det kompletta värdegrundsarbetet läggs in på Dropbox.
Aktivitetsgrupperna.
Rekrytering av nya ombud fortsätter.
Annons om nya ombud kommer att finnas i nästa tidning.
Arbetsgruppen för avelsfrågor.
Gabriella Marsh är ny funktionär i gruppen. Eva Wieslander är ny kontaktperson från styrelsen.
§59. Hemsidan.
Laila Redlund är ny medarbetare för hemsidan och tar över helt så småningom.
§60. Uppdragslistan.
Styrelsen uppmanas att gå in och kolla att de uppgifter olika styrelsemedlemmar får genomförs.
§61 Nytt från SKK och SGVK.
Styrelsen bifaller SGVKS ärende om utbildning av ny domare för rasen. (Joakim Olsson).
§62. Kontaktuppgifter.
Styrelsemedlemmarna ombads skriva en kort resumé om sig själva till tidningen. Manusstopp
den 15 maj.
§63. Årsmötesrapport.
Agneta Wändell redogjorde för värdegrundsarbetet. Årsmötet fortlöpte väl med
mötesordförande Ove Johansson som skötte mötet på ett proffsigt och vänligt sätt.
§64. Dropbox.
Styrelsemedlemmarna ombades att gå in på Dropbox för att se och lära sig hur det fungerar.
§65. Övriga frågor.
Linda Heintie ville med styrelsens hjälp utreda vilka som ska ha tillgång till träningsklubben på
FaceBook. Endast medlemmar i gårdshundsklubben har tillgång till FaceBooksidan.
Styrelsen uppmanas att läsa igenom klubbens stadgar och att vara medvetna om att
tystnadsplikt råder vid styrelsearbete.
Klubbens almanackor reas ut för 60kr ink. frakt. Eva Wieslander tar emot beställningar för

leverans i början av april.
§66. Nästa möte.
Söndag 2019-03-31 klö.20.00.
§67. Mötet avslutades av Maja Lind.

-------------------------------------Mötesordförande Maja Lind

------------------------------------Justeringsperson Linda Heintie

---------------------------------------------Justeringsperson Irene Alvarsson

