Protokoll, telefonmöte 2017-04-27 med styrelsen för RDSG 2017
Närvarande: Susanne Fagrell, Anna Dahl, Irene Alvarsson, Karin Bäckström, Maja Lind,
Magnus Elmvik

§118 Mötet öppnas
Susanne hälsade alla välkomna och förklarade därmed styrelsemötet öppnat.
§119 Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Magnus och Irene.
§120 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§121 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.
§122 Ekonomirapport
Karin berättade att hon fick tillgång kontot den 25/4 från Nordea.
Har betalat alla inkomna räkningar till dags dato.
På grund av alla problem med Nordea beslutade vi att byta bank, från Nordea till
Handelsbanken.
§123 Inkommande skrivelser
Från SKK har en fråga gällande "Hundras i fokus", inkommit till styrelsen. De har valt ut
rasen Dansk Svensk Gårdshund till sin aktivitet och vi har tackat ja.
§124 Hemsidan
Sophie Lourie har gjort ett jättefint jobb, med stort stöd av Maja.
www.gardshund.com blir vår hemsidesadress.
§125 Övriga frågor
Sponsoravtal med Sveland
- Susanne har pratat m SGVK. Styrelsen beslutade enhälligt att anta sponsoravtalet
med Sveland. Magnus Elmvik deltog inte i beslutet.
Utställningen Tånga Hed
- Det finns fortfarande några oklara frågor. Ett arbetsmöte med berörda är planerat i
närtid.
- Bland annat behöver vi fler funktionärer.
Tidningen
- Vi söker fortfarande efter en ny redaktör som kan hålla ihop allt om tidningen.
15/5 är manusstopp för nästa tidning.
Medlemshantering

-

SKK har nu tagit över vår medlemshantering. Eftersom vår kassör Karin Bäckström
inte har haft tillgång till kontot förrän den 24/4 2017 har inte medlemsavgifterna som
inkommit till klubben under mars och april kunnat bokföras, vilket i sin tur medfört att
en del medlemmar fått nya inbetalningskort. Det kommer att ta lite tid innan vi är
ikapp och allting är justerat.

Sponsoravtal med foderleverantör
- Klart med foderleverantören 4 Friends (Lupus).
Avelsgruppen
- De har varit i kontakt med Sofia Malm angående rekommendationer gällande HDindex och arbetar vidare med den frågan.
Uppdragslistan
- Maja gick igenom punkterna och allt stämdes av.
- Maja fick i uppdrag att utse en jury för nästa års kalender.
§126 Nästa möte
Lördag 27/5 fm hos Susanne Fagrell i Rånäs.
§127 Mötet avslutas
Susanne förklarade mötet avslutat.
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