Protokoll fört vid möte onsdag 20170920
Telefonmöte
Närvarande: Susanne Fagrell, Maja Lind, Anna Dahl, Karin Bäckström,
Irene Alvarsson
Frånvarande: Magnus Elmvik, Åsa Qvarfort
175. Mötets öppnande
Ordf. Hälsade de närvarande välkomna och öppnade
mötet
176. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till
handlingarna.
177. Val av justerare
Irene Alvarsson och Anna Dahl valdes till justerare.
178. Kassörens rapport
Karin presenterade en högst preliminär rapport från
Rasspecialen på Tånga Hed. Den visade en förlust
men Karin återkommer med en slutlig uträkning vid
nästa möte. Ekonomin ser fortfarande stabil och god
ut.
179. Monter på My Dog
Aktivitetsgruppen I Göteborg vill göra en monter som
uppdaterad, lättskött och förnyad. De ha därför bett
om ett bidrag på 16.300kr som styrelsen beviljade då
styrelsen tycker attdet är viktigt hur rasen presenteras I
montern.
180. Verksamhetsplanen

Styrelsen såg över verksamhetsplanen, det
konstaterades att det finns en del som kvarstår men
arbetar vidare med de punkter som ännu inte är Klara.
181. Uppfödar/avelsintresserade möten
Det beslutades att klubben ska kalla till 3 möten under
2017 där vi bjuder in uppfödare och andra
avelsintresserade att deltaga. Styrelsen tycker att det
är viktigt att få ta del av vilka frågor som vi ska arbeta
vidare med och samtidigt erbjuda medlemmar som är
intresserade att kunna framföra sina frågor och
synpunkter. Datum och platser kommer ut på
hemsidan snarast.
182. Rapport från avelsgruppen
Avelsgruppen kommer att hålla ett arbetsmöte där de
bl.a. kommer att arbeta fram en hanhundslista.
183. Övriga frågor
Maja önskade fler stående punkter på dagordningen.
Nytt från SGVK resp SKK samt Uppdragslistan, vilket
kommer ske I framöver.
En avelskonferens diskuterades, alla är överens om att
sådan ska hållas men ännu så länge är det på
planeringsstadiet.
184. Rasspecial 2019
Rasspecialen 2019 kommer att hållas I Örebro.
185. Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas den 25.10 kl 20.00

186. Mötets avslutande
Ordf. Avslutade mötet genom att tacka deltagarna.
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