Protokoll 13-10-08
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdag den 8 oktober 2013. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Jill Adolfsson, Camilla Åberg,
Jessica Jacobsson, MarieLouise Karlsson, Ingela Carlsson och Camilla
Willfors.

Frånvarande:

–

Ej anmält förhinder: Annicka Barvestad
§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 130618, 130813 respektive 130926 godkändes och lades till handlingarna.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 8 oktober är 62 047,63 kronor.
Medlemsantal 204 st medlemmar.
§7. Inkommande/utgående post
SBK Avelssamordningen – Exempel på hälsoenkät för Riesen. Hantering av rasspecifika
frågor för VH hänskjuts till nästa möte.
SBK – Information angående agilityn.
SBK – Inbjudan från Utskottet för hundägarutbildning. Konferens den 9-10 november.
Ingen från klubben har möjlighet att delta.
Nina Karlsdotter – Av SKK antagen översättning av nya rasstandarden inkom den 30/9.
SKK – Raskompendiet godkänt av SKK utsedd granskare Karl-Erik Johansson, 6/10. Nina
Karlsdotter även utsedd, men på resa (samtal via telefon).
Kroppsvallarna – Text om vit herdehund till webbplats. Bör tittas över.
VHK – Beslut fattat av styrelsen via e-post om Lathundsutbildning i Södertälje, Titti går
denna. Deltar även vid Avels- och Uppfödarkonferensen dagen innan.
§8. Rapport från arbetsgrupper
Mentalgruppen:
På inrådan av styrelsen avsade sig Jill rollen som sammankallande i Mentalgruppen.
Styrelsen beslutade att betala tillbaka anmälningsavgifter till de som inte fick möjlighet att
starta på klubbens MT samt reseersättning till de som yrkade på detta.

Utställningsgruppen:
Styrelsen beslutade att Rasspecialen 2016 blir i Askersund 13/8. Förslag på domare till 2015
och 2016 skickas till utställningsgruppen. Gruppen ser till att domaravtal för utställningen
2014 skickas till aktuell domare.
Avelsgruppen:
Inget att rapportera
Hundsportsgruppen:
Gruppen informerade om kommande KM. Det blir på Österåkers Brukshundklubb den
30 november. Kostnadsförslag för arrangemanget skickas till kassören för godkännande.
Info & PR:
• Stockholm Hundmässa – Elisabeth redogjorde för läget. Gunilla och Camilla Å tittar på
utformning av rasmonter och lämnar kostnadsförslag till kassören angående förnyande
av material.
• Vita Svepet – under produktion.
• Rasmonter My Dog – Gunilla kontaktar de personer som förra året visade intresse för att
hålla i planeringen.
§9. Övriga frågor
•

•
•
•

Förfrågan från klubbens representant för Stockholmsdistriktet om representation på
såväl Upplandsdistriktets höstmöte 9/11 som Stockholmsdistriktets höstmöte 10/11.
Styrelsen biföll förfrågan. Frågan om representanter hos SBK Distrikten är alltid aktuell.
Diskussion angående kommande årsmöte.
Fråga beträffande Avels- och Uppfödarkonferensen den 23 nov. Klubben sponsrar
deltagare som är medlemmar i klubben med 200 kr. Elisabeth svarar.
För medlemmar som ansöker om MH-Diplom är diplomet gratis. För icke medlem
kostar det 50 kronor.

§10. Nästa möte
Onsdagen den 20 november, klockan 19.30.
§11. Avslutning
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

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

Justeras:

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

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

