Protokoll 12-10-22
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, måndagen den 22 oktober 2012. Telefonmöte.
Närvarande: Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Jill Adolfsson, Jessica Jacobsson,
Ingemari Axelsson och Camilla Åberg.
Frånvarande: Annicka Barvestad
Ej anmält förhinder: Annica Johansson
§1. Mötets öppnande
Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet.
§2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Jessica Jacobsson.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.
§5. Föregående protokoll
Protokoll 12-08-11 godkändes och lades till handlingarna. Föregående protokoll 12-09-11
godkändes och lades till handlingarna.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 22 oktober, 45 571,62 kronor.
Medlemsantalet den 22 oktober är 195 st medlemmar.
§7. Inkommande/utgående post
• SKK – Inbjudan seminare för domare och utställningsansvariga – Annicka B
intresserad och anmäler sitt intresse till SKK.
• SBK – Exteriörbeskrivningar inlagda i Lathunden.
• SBK – Skrivelse från Riesenklubben ang regler Nordic Style – samtliga
styrelsemedlemmar ombeds svara Gunilla på skrivelsen.
• SBK – Info ang Rasklubbskväll organisationskonferensen 2013.
• SBK – Exteriördomare, vidareutbildning på vit herdehund. Styrelsen har
bifallit ansökan.
§8. RUS exteriör/mental
• Avelsgruppen: Fortsatt jobb med revideringen av RAS.
• Utställningsgruppen: Rasspecialen 2015. Styrelsen beslutade att platsen blir Bro.
• Mentalgruppen: Inget att rapportera.
§9. Rapport från arbetsgrupper
• Vita Svepet: Nästa nummer kommer inom kort.

§10. Övriga frågor
•

•

•
•
•

Medlemsmöte: Kommer att hållas under november månad på tre platser i Sverige.
Nordmaling 10/11, Ljungby 11/11 och Järfälla 18/11. Camilla och Gunilla skriver
dagordning enligt förslag som inkommit.
Valberedningen: Jonas Löfroth informerade om valberedningens arbete. Styrelsen
skall lämna sina åsikter om sitt arbete i styrelsen senast den 3 december.
Information från valberedningen kommer i nästa Vita Svepet.
Årsmötet: Gunilla fick i uppdrag att kolla bokning av Södertälje BK.
Vallning: Det planerade vallningslägret i Mårtensby skjuts på framtiden (trots
relativt stort intresse) pga för få deltagare. Planeras istället våren 2013.
My Dog: Titti Benjaminsson och Catharina Gillstedt anmält intresse för att hålla i
montern på My Dog. Det har dock varit svårt att få tag i tillräckligt med bemanning
för fyra dagar. Beslutat satsa på en monter 2014.

§11. Nästa möte
Onsdag den 21 november klockan 19:30.
§12. Avslutning
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

……………………………………………………………………………………………………
Camilla Åberg, mötessekreterare

Justeras:

……………………………………………………………………………………………………
Gunilla Andersson, ordförande

……………………………………………………………………………………………………
Jessica Jacobsson, justerare

