Vit Herdehundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr: 12/2019
Datum 2019-12-18
Klockan: 18.00 via messenger
Närvarande: Charlotte Barvestad, Conny Olsson, Kate Unemark, Therese Flodin, Saskia
Brock, Daniella Martinsson, Hanna Wallinder
Anmält förhinder: Gunilla Berglind, Susanne Sohlberg
§1. Mötets öppnande
Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Val av protokollförare
Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark
§3. Val av protokolljusterare
Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Daniella Martinsson.
§4. Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordningen.
§5. Föregående mötes protokoll
Föregående två mötens protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§6. Kassa- och medlemsrapport
Kassan uppgår till: SEK:- 78.964
Antalet medlemmar uppgår till: 190
§7. Inkommande / utgående post
Inkommande och utgående post gicks igenom.
§8. Information från ordförande
- Informerades om bortgången medlem som gjort väldigt mycket för rasen.
- Informerades om inkommen anmälan från medlem
- Informerades att stadgeändring i Brukshundklubben har beslutats.
§9. Arbetsgrupperna.
1. Avel
a. Valphänvisningskriterier diskuterades kort, beslöts att dessa bör ses över i
avelsgruppen.
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2. Hälsa
a. Utskick till försäkringsbolag, inga svar kommit in.
b. Nästa steg utskick till medlemmarna med hälsofrågor.
§10. Krav på arbetsmerit
-

Redovisades att en majoritet av de inkomna svaren var för att klubben skulle försöka
påverka brukshundsklubben.
Beslöts att dokumenten skall avidentifieras och läggas in i ett långt dokument, som
kommer att finnas tillgängligt på årsmötet.

§11. Rasspecial 2021
Förslag på domare finns. Beslöts be CUA, Sophie Eklund kontakta denne domare.
§12. Kalender
Therese redovisade för försäljningen hittills.
§13. Rasmonter på Stockholms Hundmässa 14-15 december 2019.
Therese redovisade att bemanningen var bra, dock fanns ingen som kunde hjälpa till
att riva montern. Konstaterade även att det varit bra med tre hundar mitt på dagen,
minimum 2 hundar övrig tid. Övriga i styrelsen tackade Therese för allt arbetet och all
tid hon lagt ner på Stockholm Hundmässa. Styrelsen uttryckte även sin uppskattning
över de medlemmar som ställt upp med sin tid och sina hundar i rasmontern.
§14. Engagemang av medlemmar
Diskuterades hur vi skall få fler medlemmar att engagera sig i de aktiviteter som klubben
genomför, t.ex rasspecialen, MH/MT, rasmonter etc. Beslöts att lyfta frågan på årsmötet.
§15. Exteriördomarkonferensen april 2020
Charlotte redogjorde hur förberedelserna fortskrider.
§16. Årsmöte 2020
Inbjudan går ut via mail och brev enligt stadgarna. Beslöts att årsmöteshandlingarna
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.
Noterades att VHK i fyller 20 år 2020. Detta bör uppmärksammas på något sätt, frågan
hänsköts till årsmötet.
§17. Frågor att bordlägga
Inbjudan revisorer
Arbetshelg
Inbjudan valberedning
Årets Vita Herdehund Nosework, bordläggs.
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§18. Övriga Frågor
Informerades om att regelkonferens kommer att gå av stapeln 4-5 april 2020 , Scandic
Crown Sollentuna. Förslag på representanter diskuterades
Informerades om en inbjudan att ha en monter Solvalla, sista helgen i augusti i samband
med djurens dag.
§19. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Kate Unemark
Justeras
Charlotte Barvestad

Daniella Martinsson
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