Vit Herdehundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr: 10/2019
Datum 2019-10-07
Klockan: 18.00 via messenger
Närvarande: Charlotte Barvestad, Susanne Sohlberg, Conny Olsson, Kate Unemark, Therese
Flodin, Gunilla Berglind, Saskia Brock, Daniella Martinsson, Hanna Wallinder (delvis)
vid punkten Vallning. kl 18:45 Maria Wägner

1) Mötets öppnande
a) Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2) Val av protokollförare
a) Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark
3) Val av protokolljusterare
a) Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Conny Olsson
4) Fastställande av dagordning
a) Beslöts att fastställa dagordningen.
5) Föregående mötes protokoll
a) Föregående två mötens protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
6) Kassa- och medlemsrapport
a) Kassan uppgår till: SEK 72.589:b) Antalet medlemmar uppgår till: 186
7) Inkommande / utgående post
a) Inkommande och utgående post gicks igenom
8) Information från ordförande
a) Informerades om SBK:s förslag till stadgeändring och omröstningsförfarande.
b) Informerades och diskuterades kravet på arbetsmerit för utställningscert och
utställningschampionat.
i) Beslöts att hänskjuta frågan till övriga frågor då alla ännu inte anslutit till mötet (se
punkt 18)
9) Arbetsgrupperna
a) Avel, Charlotte
i) FBBSI diskuterades kort. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
-1-

b) Hälsa, Hanna
i) Bordlades till nästa möte
c) Mentalitet, Sussi
i) Sussie informerade om det planerade MH-tillfället i klubbens regi den 13/10
(1) Antal anmälda: 8 (7 vita herdehundar, 1 schäfer)
(2) Sussie redogjorde för intäkter och kostnader, samt övrigt planerat till MH:t.
d) Hundsport, vakant
i) Konstaterades att KM inte är möjligt i år (2019)
ii) Sociala träffar
(1) Göteborg planerat till den 27/10 (Kate)
(2) Östervåla planeras (Therese)
(3) Svedala planeras (Conny)
e) Vallning Maria W
Maria W anslöt till denna punkt och
i) informerade att fler provapå-dagar kommer att planeras till våren.
ii) Informerade att hon siktar på att anordna anlagstest i vallning
iii) Maria lämnade mötet efter denna punkt.
f) RAS, Hanna
i) Bordlades till nästa möte
g) Lathunden, Daniella
i) Inget att rapportera.
h) Medlemmar
i) Kate avsade sig uppdraget som medlemsansvarig.
ii) Till ny ansvarig utsågs Therese
iii) Therese och Conny informerade om utfallet av ny-medlemskampanjen: 8 nya
medlemmar
10) RAS/RUS-konferens 8-10 i Norrköping
a) Hanna och Charlotte skall anmälas enligt tidigare beslut.
11) Rasspecial 2021
a) Beslöts att förslag till domare tas fram till nästa möte.
12) MT2017, friplatser
a) Beslöts att lägga ner frågan.
13) Exteriördomarkonferens 2020
a) Charlotte informerade hur arbetet fortskrider.
b) Beslöts att undersöka möjligheten att få hundarna mätta på samtliga utställningar.
14) Vita Svepet
a) Petra Andersson är kontaktad.
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15) Kalender
a) Beslöts Therese skriver information som skall läggas ut på hemsidan och facebooksidan.
b) Beslöts att en jury bestående av Therese, Daniella och Gunilla skapas för att välja ut
bilderna.
16) Rasmonter Stockholms hundmässa dec 2019
a) Beslöts att Gunilla ansvarar för schemat
b) Beslöts att Therese ansvarar för uppbyggnad och nedmontering av montern.
c) Conny sänder över material till Therese som han förvarar.
d) Övrigt montermaterial som saknas köps in och sänds till Therese (Hanna och Kate).
17) Frågor att bordlägga
a) Revisorer inbjudan
b) Arbetshelg
c) Valberedning inbjudan
d) Motion till SBK:s kongress 2020
18) Övriga frågor
a) Hanna anslöt till denna punkt
b) Bidrag till fortbildning av CUA
i) Beslöt att bidra.
c) Diskuterades erbjudandet att ändra hårlagsbeteckningen från korthårig till
normalhårig.
i) Beslöts att kvarstå med befintliga beteckningar dvs korthårig och långhårig, då
beteckningen normalhårig indikerar att långhårig inte skulle vara normalt.
d) Diskuterades kravet på arbetsmerit för utställningscert och utställningschampionat.
i) Beslöts enhälligt att försöka påverka SBK, då kravet av om arbetsmerit
(1) Avviker från den internationella rasstandarden
(2) Avviker från reglerna för cert och championat internationellt
e)
19) Mötets avslutande
a) Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Kate Unemark
Justeras
Charlotte Barvestad

Conny Olsson
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