Protokoll 13-02-11
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, måndagen den 11 februari 2013. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Annicka Barvestad, Jill
Adolfsson, Ingemari Axelsson, Jessica Jacobsson och Camilla Åberg.

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 Elisabeth Söderström.
§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll tas via mail.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 11 februari är 49 400,62 kronor.
Antal medlemmar 202 st.
§7. Inkommande/utgående post
• SBK – Förfrågan om vidareutbildning på vit herdehund från MN. GA svarar.
• SBK – Kallelse till SBK Kongress i Örebro 18-19 maj 2013 anmälan senast 17 mars.
• SBK – Verksamhetsstatistik. GA har svarat.
• SBK – Synpunkter exteriörbeskrivarprotokoll. GA har svarat.
• Vit Herdehundklubb i Danmark – Skrivelse ang hårlag och domarnas bedömning.
GA svarar.
• Vit Herdehundklubb i Norge – Förfrågan om att få annonsera om sin rasspecial på
klubbens hemsida. GA svarar.
§8. RUS exteriör/mental
Avelsgruppen:
• Informationsmaterial från avelsrådet ang DM presenterades. Styrelsen beslutade att
information går först och främst ut till uppfödare och till hanhundsägare.
• Styrelsen beslutade att lägga till rekommendationerna i klubbens
valphänvisningsregler ang DM. Träder i kraft from 1 maj 2013.
• Ett mönstringsärende har inkommit. Avelsrådet har lämnat yttrande till SBK.
Utställningsgruppen: Inför Ransäter 2014. Kolla så allt är klart (ändrat från Askersund).
Mentalgruppen: Fyra intresseanmälningar har inkommit för MT. Mentalgruppen
undersöker plats och tid.

§9. Rapport från arbetsgrupper
Vita Svepet: Beräknas komma ut i mars.
§10. Årsmötet
• Valberedningens sammankallande redogjorde arbetet inför kommande årsmöte.
• Alla arbetsgrupper ombeds lämna in redogörelse för 2012.
§11. Övriga frågor
• Alla SBKs rasklubbar inbjudna till Bruks & IPO SM, Mantorp 23-25 maj 2013. VHK
beslutade sponsra med 300 kronor.
• Information kring de Centrala utbildningarna – kvalifikationer.
• För kännedom så höjde SBK förbundsavgiften from 1 januari 2013 till 310 kronor.
• CUA-utbildning i mars, plats Enköping. Vi önskar att få med någon på utbildningen.
• SBKs Avelssamordning erbjuder sig att göra hälsoenkät för samtliga bruksraser.
Avelsrådet kommer med förslag på rasspecifika frågor för enkäten.
• Klubben söker en ny valphänvisare.
§12. Nästa möte
Tisdagen den 26 februari kl 19.30.
§13. Avslutning
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………………………………………
Elisabeth Söderström, mötessekreterare

Justeras:

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

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

