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Protokoll fört vid telefonmöte GRK:s styrelse 2013-03-03 
 
Beslutande: 
Owe Rindstrand 
Anita Ohlson 
Ingrid Grundström 
Annika Andersson 
Sigvard Eriksson 
Janet Johansson 
Eva Arnell Ek 
 
Suppleanter: 
Cathrin Möller 
Lena Ohlsson 
 
                                                                                                                                                                                        
§ 133 MÖTET ÖPPNAS 
 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
      
§ 134 VAL AV JUSTERARE  
 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Annika Andersson. 
 
     
§ 135 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Föreliggande dagordning godkändes med tillägg och lades till 

handlingarna. 
 

    
§ 136 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
    
§ 137 ORDFÖRANDE 
 AU-beslut 
 Vi har köpt blommor till en jubilerande hedersmedlem.  
 Vi har bokat den stora lokalen på sektionsdagarna för förberedelser även fredag 

eftermiddag. Kostnaden är densamma som för de avbokade grupprummen. 
 Vi har köpt in 50 kepsar att användas till lagen i Nordiskt Mästerskap samt till C-

provsmästerskapet. 
 Gåvor till Klubbmästerskapet och Club Show är inköpta. 
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§ 138 INFORMATION/PR 
 Revidering av valpbroschyren 
 Anita, Annika och Cathrin har haft ett arbetsmöte i Jönköping i syfte att gå igenom det 

förslag som kommit in. Gruppen har noga övervägt alla aspekter och beslutat att lägga 
fram ett annat förslag till styrelsen. I det nya förslaget betonas att broschyren är ett 
komplement till SKK:s ”Välkommen valp” och att vår broschyr ska ha tyngdpunkten på 
rasspecifik information.  

  
 Beslut: Att ompröva tidigare beslut och gå vidare med det nu föreslagna upplägget. 

Broschyren kommer att tryckas i A5-format. 
  
§ 139 EXTERIÖR 
 Ansökan om utökat rasregister 

Två ansökningar har inkommit om utökat rasregister.  
 
Beslut: Att tillstyrka Mats Jonssons ansökan, samt att avslå den andra inkomna ansökan 
med motivation att referenser saknas. 

  
§ 140 SEKTIONERNA 
 Sektionsdagarna 
 Programmet till sektionsdagarna gås igenom och fastställs slutgiltigt. 

 
§ 141 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inbjudan från SBK till D-RUS konferens. 
 
Beslut: Vi skickar ingen representant denna gång 
 

§ 142 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte blir den 15 mars klockan 13.30 på Scandic Hotell, Upplands Väsby. 
 

§ 143 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 
Owe Rindstrand          Annika Andersson Anita Ohlson 
Ordförande              Justerare  Sekreterare 
 
 
 
 
 


