Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-03-05, i
Göteborg
1. Mötets öppnande
* Susanne förklarade mötet öppnat
2. Val av justerare
* Till justerare valdes Anna att jämte ordföranden att justera dagens möte
* Föregående protokoll justerades, godkändes och lades till handlingarna.
3. Hemsidan
* Sophie Lourie har erbjudit sig att göra en ny hemsida som skulle kosta
mindre än den nuvarande. Enligt Susanne, som pratat med webmaster, är det
uppdateringarna som är den stora kostnaden. Vi avvaktar med beslut till dess
att vi hämtat mer information.
Kompetens och långsiktighet är viktigt för hemsidan. Maja tar reda på
kostnaderna och hur en ny hemsida skulle kunna fungera.

4. Tånga Hed-utställningen
* Gun har avsagt sig att vara utställningsansvarig. Fredrik var länken mellan
styrelsen och sportkommitén. Anna hör sig för om Sportkommitén är villiga att
fortsätta som tidigare och att de utser någon som blir styrelsens kontakt. Anna
svarar på mailet ang våfflorna. Ev nya beslut tas vid nästa möte. Styrelsen
arbetar m ett förslag på att sätta ihop en utställningsgrupp, Magnus är
sammankallande och tillika utställningsansvarig.

5. Inkommande post ( mail & brev )
* Lena Johansson har inkommit med ett brev som vi kan lämna utan vidare
åtgärd.
* Gun Gryzell har avsagt sig att kvarstå som utställningsansvarig.
* Ann-Sofie Widén har sagt upp sitt uppdrag som kassör.
* Fredrik Lövgren har sagt upp sitt uppdrag som ledamot samt
medlemsansvarig. Varför styrelsen beslutade att lägga över
medlemshantering till SKK.
* Barbro Härse har sagt upp sitt uppdrag som ledamot och därmed
sekreterararbetet. Styrelsen beslutade att Åsa Quarfordt åtar sig
sekreterarrollen.
* Berit Lindenger har sagt upp sitt uppdrag som ledamot och därmed
v.ordförande.
* Ordförande Susanne Fagrell har talat med Gunilla Bivefors som valdes till
revisor av årsmötet. Gunilla meddelade att hon inte vill kvarstå som revisor.
Ordförande har tagit kontakt med SGVK och ärendet ligger nu hos dem för
vidare hantering eftersom klubben nu saknar revisorer. Dock finns en
revisorsuppleant.
* Ordförande har pratat med Anne Hansson som då avsade sig alla sina
uppdrag i klubben. Varför styrelsen arbetar med att ersätta de olika
funktionerna som Anne H tidigare innehaft.
* Vi hälsar Christina Bjerstedt-Ohlsson välkommen som har blivit auktoriserad
domare på vår ras.
6. Klubbens kommunikationskultur
* Styrelsen konstaterar att vi behöver starta ett värdegrundsarbete i klubben,
för närvarande måste vi skjuta det på framtiden.

7. Övriga frågor
* SGVK's årsmöte 23/4 kl 13 i Jönköping. Anna och Magnus från styrelsen
kommer att åka till detta möte. Anmälan skickas till med e-post till SGVK
senast 25/3-17.
* Ändringar på hemsidan kommer Susanne och Irene att ansvara för.
* Styrelsen har diskuterat utställningen i Piteå och arbetar vidare med det.

* Maja åtar sig att hålla utställningslistan som ligger på hemsidan uppdaterad.
* Styrelsen beslutade att Magnus Elmvik utse till v ordförande.
* Styrelsen beslutade att utse Karin Bäckström till kassör.
* Styrelsen beslutade att utse Ordf Susanne och kassör Karin till
firmatecknare.
* Styrelsen beslutade att inkommande post ska gå till ordföranden.

8. Nästa möte
* 1-2/4 på Tånga Hed

9. Mötets avslutande
* Detta protokoll justerades på plats
* Ordförande förklarade mötet avslutat.
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