Protokoll 14-07-01
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdag den 1 juli 2014. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Camilla Åberg, Anette
Renman, Annicka Barvestad, Jill Adolfsson och Karin Sundström.

Frånvarande:

Anne-Christine Stareborn

Ej anmält förhinder: Camilla Willfors
§1. Mötets öppnande
Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet.
§2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Jill Adolfsson.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.
§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll 140513 godkänns via mail.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 1 juli är 71 168,13 kronor.
Medlemsantalet den 1 juli är 202 st medlemmar.
§7. Inkommande/utgående post
•
•
•

SBK – Ansökan för utställning 2017.
SBK – Ansökan ändringar i utställningsprogram 2015.
SBK – Förfrågan ang publicering av raskompendie.

§8. Rapport från arbetsgrupper
Mentalgruppen (vilande)
Inget att rapportera.
Utställningsgruppen
• Arbetet med Rasspecialen under kontroll.
• De som anmält intresse att hjälpa till vid rasutställningen är kontaktade.
• Annicka kontaktar bestyrelse, kommissarie och ringsekreterarna.
• Gunilla har kontaktat domare för Rasspecial 2015 – Maritha Östlund-Holmsten har
tackat ja till uppdraget.
Avelsgruppen
• Svar på ansökan ang dispens för valphänvisning. Ytterligare en ansökan har
inkommit.
• Anne-Christine Stareborn har på egen begäran lämnat avelsgruppen.

Hundsportsgruppen
Camilla Å kontaktar Camilla W angående arbetet i hundsportgruppen.
Info & PR
Då material till Vita Svepet är svårt att få in diskuterades antal utgåvor. Vår önskan är att
upprätthålla de 4 nummer/år som nu kommer ut och att vissa nummer kan komma att bli
dubbelnummer som i dagsläget. Alltså inga förändringar.
§9.
•
•
§10.

Övriga frågor
Vi har fått ersättning från SKK rörande framtagandet av raskompendium, 3 000
kronor.
Förbundsstyrelsen har kontinuerligt informella telefonmöten med distrikt och
rasklubbar.
Nästa möte

Nästa möte kommer att meddelas via mail.
§11.

Avslutning

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

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

Justeras:

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

……………………………………………………………………………………………………
Jill Adolfsson, justerare

