Protokoll nr 3/2011
Styrelsemöte med Vit herdehundklubb, 13 juni 2011. Telefonmöte.
Närvarande:

Anne-Christine Stareborn, Camilla Åberg, Peter Andersson, Elisabeth Söderström
och Annicka Barvestad.

Frånvarande:

Gunilla Andersson, Jessica Jacobsson, Eva-Lena Strömberg och Helena
Holmström.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anne-Christine Stareborn öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3 Val av justerare
Till justerare valdes Peter Andersson.
§4 Val av mötessekreterare
Till sekreterare valdes Camilla Åberg.
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna, efter datumjustering.
§6 Kassarapport
Saldot den 7/6 var 17 649,31 kronor.
§7 RAS – Avel och hälsa
 Avelsrådet hade möte den 12 juni. Det beslutades att styrelsen tills vidare ansvarar för RAS
dokumentet.
 Camilla Hjerpe är sammankallande i avelsgruppen.
 Titti Benjaminsson skall gå kurs i programmet Lathunden och blir därefter Lathundsansvarig
i klubben.
 Styrelsen tar över de två mönstringsärendena som är under utredning.
 Ordförande kommer den 29 juni ha ett möte med SBK angående mönstringsförfarandet.
§8 RUS – Utställning/Mental
Utställning:
 Annicka B informerade från utställningsmötet den 24/5.
Mental:
 Annicka B undersöker hur ansökan om korningsdiplom fungerar.
§9 Aktiviteter inom klubben
 Rasspecialen i augusti, Askersund.
 Klubbmästerskapet i september, Öland.
 MT i oktober, Södertälje.
 Annica Johansson anordnar (i egen regi) en träff för vit herdehund i Kramfors, 9–11 september.
§10 Vita Svepet/hemsidan
Maria Wägner, redaktör, informerade om Vita Svepet.
§11 Skrivelser och rapporter
 Information om förnyelse av utgivningsbevis från PRV.
 Lathundens licensnyttjare för Vit herdehundklubb blir Titti Benjaminsson.
 Styrelsen beslutade att ge avslag på skrivelsen angående framtagande av klubbvästar. Ordförande
kontaktar Annica Johansson angående beslutet.
§ 12 Övriga frågor
 Styrelsen beslutade att godkänna den nya VHK loggan.
 Radannons i Hundsport för vit herdehund skall sättas in igen, har fallit bort. Ordförande kontaktar
SKK angående detta.
 Bilderna på Köpahund.se sidan bör bytas ut. Ordförande undersöker om det är möjligt.

§13 Nästa möte
Måndagen den 11 juli 2011, kl 19.15.
§14 Avslutning
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:
…………………………………………………………………
Camilla Åberg, sekreterare
Justeras:
…………………………………………………………………..
Anne-Christine Stareborn, ordförande

………………………………………………………………….
Peter Andersson

