Vit Herdehundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr: 1/2020
Datum 2020-02-02
Klockan: 18.00 telefon
Närvarande: Charlotte Barvestad, Susanne Sohlberg Conny Olsson, Kate Unemark, Daniella
Martinsson, Hanna Wallinder, Therese Flodin, Gunilla Berglind,
Speciellt inbjuden under del av mötet: Camilla Leitl Edfors (sammankallande valberedningen)
Anmält förhinder:
§1. Mötets öppnande
Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Charlotte informerade att Saskia Brock har avgått.
Beslöts att 1:e suppleant Gunilla Berglind går in som ordinarie ledamot fram till årsmötet.
§2. Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordningen
§3. Val av protokollförare
Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark
§4. Val av protokolljusterare
Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Hanna Wallinder.
§5. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll diskuterades.
§6. Kassa- och medlemsrapport
Kassan uppgår till: SEK:- 68.176:Antalet medlemmar uppgår till: 186
§7. Inkommande / utgående post
Inkommande och utgående post gicks igenom.
Beslöts att anmäla en person till 2020-års kongress. Namn meddelas senare.
§8. Information från ordförande
- Informerades om vad som framkom på dialogmötet.
- Informerades om vad som framkom på organisationskonferensen
- Informerades om information som kommit från SKK:s disciplinnämnd.
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§9. Arbetsgrupperna.
Avelsgruppen
Hälsa och mentalitet
- Hanna redogjorde för att vissa oroande tecken kommit om hälsoläget.
- Arbetet med informationsinhämtning fortgår.
§10. Rasspecialer 2020 respektive 2021
- Beslöts att inbjudan 2020 skall skickas ut
- Beslöts att anmälningsavgifter skall vara
o 185
valp
o 290
veteran
o 350
för övriga
- Beslöts att Therese tar kontakt med Sophie för planering av 2021 års rasspecial.
§11. Årsmöte 2020
- Verksamhetsberättelsen, beslöts att Kate skickar ut förslag i nuvarande skick till
styrelsen. Samtliga i styrelsen läser igenom och kompletterar.
- Informerades att ekonomisk redovisning är inlämnad till revisorerna.
- Beslöts att anta förslaget på rambudget för beslut på årsmötet.
- Daniella och Hanna redovisade att utvärdering av RAS i princip är färdig. Har
fortfarande problem att komma in i Lathunden så all information är inte tillgänglig.
- Beslöts att verksamhetsplan för nästa mandatperiod skrivs.
- Beslöts att Conny skickar ut inbjudan med tid och plats efter justering.
- Beslöts att bjuda in föreningscoach.
- Informerades att arbetet med att hitta lämplig protokollförare för styrelsemötet fortgår.
- Beslöts att föreslå oförändrad årsavgift 2021.
- Beslöts att ytterligare ett styrelsemöte gällande årsmötet skall hållas i februari.
Camilla Leitl Edfors anslöt kl 19.30, hon redogjorde hur arbetet fortskrider med
valberedningens arbete. Camilla lämnade mötet kl 19.55
Gunilla lämnade mötet kl 19.55
§12. Regelkonferensen 4-5 april i Stockholm
- Beslöts att fråga om det finns medlemmar som önskar representera klubben på
regelkonferensen läggs ut på hemsidan.
§13. Vandringspris till Annie Jurestams minne
- Informerades om att arbetet fortgår.
§14. Instiftande nytt pris för årets vita herdehund, Nosework
- Beslöts att bordlägga frågan till efter årsmötet.
§15. Frågor att bordlägga
- Inbjudan revisorer.
- Arbetshelg, frågan inte längre aktuell, varit omöjlig att genomföra.
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§16. Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Kate Unemark
Justeras
Charlotte Barvestad

Hanna Wallinder
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