Vit Herdehundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte 4/2020
Datum 2020-04-01
Klockan: 20.00 via Messenger.
Närvarande styrelsemedlemmar: Charlotte Barvestad, Conny Olsson,
Therese Flodin, Hanna Wallinder, Daniella Martinsson, Susanne
Sohlberg
Anmält förhinder: Kate Unemark, Gunilla Berglind
Särskilt inbjudna: revisorer, sammankallande valberedning
§1. Mötets öppnande
Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2. Fastställande av dagordning
Beslöts att fastställa dagordningen.
§3. Val av Protokollförare
Till att föra dagens Protokoll valdes Conny Olsson.
§4. Val av Protokoll justerare
Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens Protokoll valdes
Susanne Sohlberg.
§5. Föregående mötesprotokoll
Protokoll 03/2020 §13 inget beslut fattat.
Protokoll 2&3 godkänds
Daniella Martinsson lämnar mötet

§6. Kassa-/medlemsrapport
Kassan uppgår till 72.463: Antal medlemmar uppgår till 176
Hanna Wallinder lämnar mötet
§7. Inkommen/utgående post
Noterades inkommande/utgående post
§8. Inför det förenklade, digitala årsmötet, revisorer och
valberedning deltar i denna punkt
Emil Ahlstedt & Camilla Leitl är närvarande under §8.
Charlotte gick igenom vad som behövs göras inför mötet. Mer
information om vad som behövs göras inför ett digitalt årsmöte finns att
läsa på SKK hemsida.
Datum för digitala årsmötet diskuterades. Förslag från styrelsen var
slutet av april eller början av maj. Charlotte återkommer med datum när
SKK kan arrangera det digitala årsmötet.
Beslut om hur diplom och pokaler från 2019 års tävling om Årets Vita
Herdehund ska delas ut överlåts till den nya styrelsen.
Nytt minnespris skall instiftas, Hanna Wallinder ansvarar för detta.
Den gamla styrelsen kommer självklart att vara behjälplig vid
överlämnade till den nya styrelsen.
Hanna Wallinder ansluter igen till mötet efter §8.
§9. Information från ordförande
Charlotte informerade om centralt beslut i SKK och SBK om inställd
verksamhet och uppskjutna MH/MT till åtminstone 31 maj samt
uppskjutna Friskvårdsevent på grund av covid-19

§10. Uppskjutna konferenser
Exteriör domarkonferensen uppskjuten till 20/21 Mars 2021.
Regelkonferensen är uppskjuten liksom övriga planerade, centrala
konferenser.
§11. Rasspecialen
Östergötlands Kennelklubb har inte tagit beslut på om evenemanget
kommer att ställas in den 6:e Juni 2020. Therese Flodin återkommer med
mer information snarast.
§12. Övriga frågor
Inga övriga frågor från styrelsen.
§13. Mötet avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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