Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för RDSG 28/5 2017
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Anna Dahl, Magnus Elmvik, Irene
Alvarsson och Åsa Quarfordt.
Frånvarande: Karin Bäckström

128 Mötet öppnas

Susanne hälsade alla välkomna och mötet förklarades därmed öppnat.
129 Val av justerare
Maja och Irene
& 130 Fastställande av dagordning

& 131 Föregående mötes protokoll
Lades till handlingarna
& 132 Ekonomirapport
Karin ej medverkade
& 133 Inkommande skrivelser
Ordförandekonferens 23/9-17, vi inväntar vidare information kring den.
Rasspecial-ansökan ska vara inne senast 1/9-17 och vi diskuterade olika förslag
på plats.
& 134 Hemsidan
Susanne skriver en fullmakt till Maja. Några detaljer kvarstår att lösa
& 135 Övriga frågor
-Rutiner

Protokollen skickas till justerarna, efter ok från ordförande läggs de sedan ut på
hemsidan av sekreteraren. Protokollet skickas till alla i styrelsen efter
respektive styrelsemöte. Inväntar ok fr justerarna, sedan skickas de fysiskt till
justerarna.
Mail, besvaras av Susanne och Maija.
Bemötande i sociala medier är ett svårt ämne, som vi får diskutera vidare om.
Vi vill gärna att någon adjungeras från avelsråden för att berätta om sitt arbete
då och då.
Information från grupper, en fast punkt på dagordningen.
Genomgång av uppdragslistan vid våra styrelsemöten, för att stämma av.
Vi måste se till att Irene Alvarsson blir mottagare av inrapporterande resultat
från utställningar.

137 Utställningen Tånga Hed
Det saknas funktionärer till agility'n berättade Anna. Irene gav förslag på namn
som Anna kontaktar. Susanne gav också förslag på namn. Funktionärerna kan
få milersättning om de efterfrågar det.
Susanne ringer ytterligare en person. Maja hade ytterligare förslag som hon
kontaktar.
Sportkommittén var positivt inställda till nya styrelsen.
Matgruppen; Irene ansvarar för gruppen, Åsa ingår också i den i dagsläget.
Gruppen återkommer m förslag.
138 Tidningen
Tidningen trycks första veckan i juni. Skickas ut i mitten av juni till
medlemmarna.
Det känns jättebra, den är innehållsrik enligt Susanne.

139 Nästa möte
Söndag 18/6 kl 20.00 telefonmöte. Samma telefonnummer och kod som denna
gång.

140 Mötet avslutas
Susanne förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: ………………………… Åsa Quarfordt / Sekreterare

Justeras……………………………………….

Maja Lind

…………………………………………………….. Irene Alvarsson

Ordförande
Susanne Fagrell

