Protokoll 14-04-10
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdagen den 10 april, 2014. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Camilla Åberg, Anne-Christine
Stareborn, Anette Renman, Camilla Willfors, Annicka Barvestad
(lämnade mötet kl 21.20). Jill Adolfsson (inkom till mötet klockan
20.00).

Frånvarande:

Karin Sundström

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 Elisabeth Söderström.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.
§5. Föregående protokoll
Inga tidigare protokoll.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 10 april är 55 020,13 kronor. Antal medlemmar 193.
§7. Inkommande/utgående post
•
•
•
•
•
•
•
•

SBK – MH rapporteras via SBK Tävling.
SBK – Kongresshandlingar har skickats ut till berörda, finns även på SBKs webbplats.
SKK – Ny rasstandard för vit herdehund nu publicerad på SKK.se.
SKK – 125 år skall firas på Stockholms Hundmässa 13-14 december.
VHK/SBK – Exteriörbeskrivarutbildning, återbud lämnats pga personliga skäl.
VHK – Peter Andersson, har meddelat att han avgår från valberedningen.
VHK – Synpunkter på bruksprov från VHKs styrelse skickade till SBKs arbetsgrupp.
Inga synpunkter har inkommit till styrelsen från VHKs medlemmar.
Kroppsvallarna – Inbjudan till informationsmöte.

§8. Rapport från arbetsgrupper
Samtliga arbetsgrupper behöver snarast lämna in datum för eventuella arrangemang till
styrelsen.
Mentalgruppen
Inget att rapportera.

Utställningsgruppen
Annons skickas till tidningen Hundsport, Gunilla ansvara. Förslag till domare för 2015
behöver ses över omgående.
Avelsgruppen
Avelsgruppen har möte den 13 april.
Hundsportsgruppen
Annelie H meddelat att hon kliver av gruppen, MariLouise har inte svarat. Camilla W skickar
förfrågan till tänkbara representanter.
Info & PR
• VM i IPO i Malmö. Efterlyst intresserade av att hjälpa till med att representera VHK
– kontakt Gunilla.
• Material till Vita Svepet har efterlysts, inte inkommit något nytt.
Arbetsgrupper/sektioner
Behovet av fler/andra arbetsgrupper/sektioner diskuterades.
Verkställande utskott (VU)
Styrelsen beslutade tillsätta VU med klubbens sekreterare Camilla Å, ordförande Gunilla A
respektive kassör Elisabeth S.
§9.
•
•
§10.

Övriga frågor
Information om styrelsens arbete och tystnadsplikt.
Verksamhetsplanen 2014 – hur ser året ut.
Nästa möte

Nästa styrelsemöte tisdagen den 13 maj, 19.30.
§11.

Avslutning

Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

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

Justeras:

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

……………………………………………………………………………………………………
Elisabeth Söderström, justerare

