Protokoll medlemsmöte
Datum:

2018-01-27

Tid:

13:00 – ca 16:30

Plats:

Jönköpings Brukshundklubb

§ 1.

Mötets öppnande
Mikael Ström öppnade mötet.

§ 2.

Fastställande av röstlängden
Medlemsmötet beslutade fastställa röstlängden till 6 röstberättigade medlemmar.

§ 3.

Presentation av mötesordförande
Mikael Ström presenterade sig.

§ 4.

Rasklubbstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att rasklubben utsett Gunilla Andersson att till protokollförare under
medlemsmötet.

§ 5.

Val av justerare
Till justerare valdes Josefin Berggren och Anders Granlund.

§ 6.

Beslut om närvaro och yttranderätt
John Örvill presenterades. Medlemsmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt enligt
normalstadgar för rasklubb.

§ 7.

Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Kallelse till medlemsmöte skickats den 21 december 2017 via e-post till medlemmar med
e-postadress i SBK:s medlemssystem och via post till de som saknar e-post. Information
har även publicerats på rasklubbens webb. Medlemsmötet beslutade att förklara
medlemsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 8.

Fastställande av dagordning
Medlemsmötet beslutade om ändring av dagordningen. Enligt följande;
Punkt 10 Information om index och punkt 9 Bakgrund till medlemsmötet angående HDindex, byter plats.

§ 9.

Information om index.
John Örvill presenterade sig och föredrog därefter om index med möjlighet för deltagarna
att ställa frågor, vilket utnyttjades.
Förutsättningar för avel, ärftlighet kontra arvbarhet, skattat avelsvärde, index och
avelsbas gicks igenom. Fokus från fenotyp till genotyp vilket index innebär. Tillämpning i
avelsarbetet, även jämförelser/erfarenheter från andra raser. Diskussion angående
mentalitet kontra krav gällande HD-index fördes.
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Presenterades även kort hur organisation vi tillhör ser ut – hur beslut fattas, vilka beslut
som fattas av vem och så vidare. Gick igenom situationen för vit herdehund – röntgen,
mentalbeskrivning, exteriör med mera.
Presentation parningar gjorda under 2017 med preliminära kullindex gällande HD/ED,
skott vid MH, ålder på avelsdjur, upprepade kombinationer. Även möjlighet till dispens
gicks igenom.
§ 10. Bakgrund till medlemsmötet ang HD-index
Gunilla A och Mikael S presenterade bakgrund till ansökan om hälsoprogram.
John Örvill tackades för sin medverkan med en liten gåva och lämnade mötet.
§ 11. Uppföljning – insamling av information
Gunilla redogjorde för det arbete som rasklubben har gjort och gör med anledning av HDindex. Möjligheten för enskilda hundägare att rapportering för sjukdom/ohälsa/dödsfall,
som beslutats enligt verksamhetsplanen för 2017, är igång.
§ 12. Övriga frågor
Inga övriga frågor. Deltagarna tackade för ett lärorikt och informativt möte. Man
uttryckte förvåning över det låga deltagandet och ifrågasatte frånvaron av uppfödare.
§ 13. Mötets avslutande
Mikael tackade alla deltagare för ett trevligt möte med bra diskussioner och förklarade
därefter medlemsmötet avslutat.
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