PROTOKOLL NR 11/2011
Protokoll fört vid telefonmöte med Vit Herdehundklubb
Tisdagen den 11 januari 2011
Närvarande: Anne-Christine Stareborn, Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström,
Lena Larsson, Annicka Barvestad, Camilla Åberg
Vid protokollet: Anne-Christine Stareborn
§ 171 Mötets öppnande
Ordförande önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.
§ 172 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§ 173 Val av justerare
Till justerare valdes Annicka Barvestad.
§ 174 Val till mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Anne-Christine Stareborn.
§ 175 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 176 Kassarapport
Saldot per den 5 januari är 19 330,21. Lena meddelade att försäkring som ingår i
medlemskapet är till för om det händer våra deltagare något inom våra aktiviteter.
§ 177 Avel/Hälsa RAS
Ordförande har fått klubbens papper från Malin E och Bella H.
Texten angående Mönstring kommer att ses över eftersom SKK har ändrat rutinerna
angående Mönstringsrapportering. Malin E vill att vi ska ta upp Mönstringen med
SBK och att det kanske ska gå genom SBK. Hälsoenkäten hann inte komma med i
senaste numret a v Vita svepet. Ordförande kontaktar Malin E angående
hälsoenkäten. Ordförande kontaktar Agneta J, valpförmedlaren att inkomma till
styrelsen och årsmötet med en rapport angående valpförmedlingen. Lena
meddelade också att hon har införskaffat till klubben en mätsticka och en
chipscanner.
Ordförande skickar svar till LK angående mönstringsansökan.
Nya personer utbildas inom a velsrådet Camilla Hjerpe och Titti Benjaminsson.
Alla mönstringsansökningar går för tillfället till ordförande. Anki och Gunilla ska se över
mönstringstexten. Gunilla och Anki arbetar vidare med RAS och en arbetsgrupp
som ska ta hand om Avel och Hälsa.
§ 178 Mentalitet - MH/Korning

Arbetat med att sätta samman en mentalitetsgrupp fortsätter. Det bör vara minst
t vå personer som har hand om MH, MT och korning.

§ 179 Uppfödarmöte/medlemsmöte
Lena väntar på svar från SKK angående bidrag till uppfödar- och medlemsmöten.
Uppfödarmötesbidrag måste ansökas längt i förväg. Uppfödargruppen ska snarast
sätta igång med planeringen a v mötet på Rocklunda. Gruppen består för tillfället
a v Annicka B, Elisabeth S, Gunilla A och Anki S.
§ 180 Vita svepet/hemsidan
Klubben har fått från PRV att vi måste förnya v år utgivning a v VitaS vepet. 2000
kronor kostar det och gäller i 10 år. Styrelsen föreslår att vi väntar med detta beslut till
efter årsmötet.
På årsmötet ska vi ta upp med medlemmarna om intresse finns för en webbaserad
tidning, eller om vi skall ha kvar pappersformatet.
Efter annons i senaste VitaS vepet gällande ny redaktör till tidningen så har Maria W
anmält sitt intresse att skapa tidningen. Ordförande kontaktar Maria W för berätta
mer om arbetet med tidningen. Annonsen i tidningen hade råkat utför ett feltryck så
annonsen ska i sin helhet läggas ut på hemsidan. Styrelsen be viljar Maria W som ny
redaktör för Vita S vepet.
Klubbens tä vlingsregler ska ses över a v Gunilla A, Annicka B och Maria W.
Ordförande ska ta kontakt med Sandra E som har skänkt priset gällande viltspår om
det ska ske några ändringar i viltspårstä vlingen.
Anki S ska till nästa tidning skriva något om SBK-montern på Hundmässan2010 samt
om SBKs domarutbildningar för Vit herdehund.
§ 181 Region Nord, Mitten och Syd
Charlotte Barvestad har ansökt om att få anordna årets KM. Styrelsen be viljar
Charlotte B att anordna årets KM. Gunilla A meddelar Charlotte styrelsens beslut.
§ 182 Inför årsmötet
Lena har kontakt med klubbens revisor Anna Jenvall. De olika grupperna ska lämna
in sina berättelser till ordförande för att läggas till i verksamhetsberättelsen. Lena L
ska kolla upp kostnaden för att eventuellt ha årsmötet på Hunduddens
träningscenter och Anki S kollar upp kostnaden för att ha årsmötet på Järfälla BK.
Lena återkommer med rapport i slutet a v veckan via mailen.
Gunilla A och Annicka B kontaktar och bjuder in vinnarna a v klubbens tä vlingar.
Ordförande talar med valberedningen att de ska utse årets årsmötesordförande.
§ 183 Skrivelser och rapporter
• SBKs Anatomi- och exteriörbeskrivningsutbildning som Annicka B var anmäld
till ska ändras eftersom Annicka B står ö ver denna gång och Maria W tar
hennes plats. Y vonne B från SBK ville att vi skulle skicka ytterligare en person
helst från södra S verige. Gunilla A anmälde sitt intresse att gå denna
utbildning.

•
•
•
•
•

Remiss Mentalitet – SBK

SBK Verksamhetsstatistik – Lena L svarar SBK senast den 23 januari.

Info från SBK ang valberedningen SBK
Lathunden info från SBK
Info från SBK Stockholmsdistriktet RUS

§ 184 Övriga frågor
Annicka B la fram förslaget att klubben ska lägga ut styrelseprotokollen på hemsidan.
Styrelsen be viljade detta. Vi ska från och med i år lägga ut våra protokoll på
hemsidan. Protokollen ska framöver skrivas som beslutsprotokoll.
Lena undersökte om man kan ge resebidrag till årsmötet men svaret från revisorerna
v ar negati vt.
§ 185 Nästa möte
Telefonmöte måndagen den 21 februari 2011 kl 19.15. Till detta möte ska
v alberedning kallas.
§ 186 Sammanträdet avslutas
Ordförande tackade alla när varande och avslutade mötet.
Vid protokollet

Anne-Christine Stareborn
Justeras:
Annicka Barvestad

