Protokoll 13-05-21
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdagen den 21 maj, 2013. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Ingela Carlsson, Elisabeth Söderström, Annicka
Barvestad, Camilla Willfors, Marie-Louise Karlsson och Camilla Åberg.

Frånvarande:

Jill Adolfsson, Jessica Jacobsson.

Ej anmält förhinder: §1. Mötets öppnande
Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet.
§2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Camilla Willfors.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg
§5. Föregående protokoll
Det två senaste protokollen godkändes efter justering och lades till handlingarna.
§6. Kassarapport/medlemsrapport
Kassarapporten den 21 maj är 56 065,12 kronor.
Medlemsantalet är 197 stycken medlemmar.
§7. Inkommande/utgående post
•
•
•
•

För kännedom, mail angående dubbelhandling på SBK utställning.
Svar till SBK på remiss angående rasstandard.
Utökad tävlingssupport för arrangörer av tävlingar i SBK tävling.
Reviderad dressyrpolicy.

§8. RUS exteriör/mental
Mentalgruppen: Inget att rapportera.
Utställningsgruppen: Förfrågan om en grupp för krypta hundar på Rasspecialen. För 2013
kommer det inte att fungera. Utställningsgruppen kallar till separat möte.
Avelsgruppen: Förfrågan från Hvit Gjeterhundklubb Norge, ang hälsoenkät. Annicka svarar
att vi gärna har ett samarbete med dem, men till den aktuella hälsoenkäten ställer vi oss
tveksamma.
§9. Övriga frågor
•
•

Rapport från SBKs kongress: Gunilla rapporterade från kongressen.
Valpförmedlare: Styrelsen beslutade att Anne-Christine Stareborn blir ny
valpförmedlare.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rasmonter i Gällivare: Styrelsen beslutade av att avslå förfrågan, pga sent
inkommen ansökan. Camilla Å svarar berörd medlem att vi behöver mer
framförhållning i planeringen.
Avtackningar, Elisabeth har skickat blommor till revisorn och före detta
valpförmedlaren.
Fråga om förtjänsttecken. Styrelsen beslutade att jobba vidare med frågan.
Förslag om diplom för korning och MH. Gunilla tittar vidare på detta.
Hundsportsgruppen, ytterligare förslag på person som kan ingår i gruppen,
Elisabeth kontaktar föreslagen person. Styrelsen beslutade att Camilla W och
MarieLouise ingår i arbetsgruppen.
Vallning i Mårtensby under hösten. Anne-Christine Stareborn ansvarar för
planeringen.
Erbjudande om gratis rasmonter under Bruks och IPO SM.
Remiss på reviderad dressyrpolicy: Bra och nyanserad. Camilla svarar.
Bästa allroundhund: Beslut angående detta skjuts upp på obestämd framtid. Det
finns redan så många olika Årets vita herdehundtävlingar.
Förslag uppkom ang ev ”medlemsgrupp”. Hänskjuts till nästa möte. En tydlig trend
är att introduktionsmedlemskapet inte utnyttjas.
Brodyrmärken: Annicka B fick i uppdrag att göra en ny beställning.

§10. Nästa möte
Tisdagen den 18 juni klockan 19.30.
§11. Avslutning
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

……………………………………………………………………………………………………
Camilla Willfors, justerare

