Protokoll 14-11-20
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdagen den 20 november 2014. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Camilla Åberg, Jill Adolfsson,
Karin Sundström, Anette Renman, Camilla Willfors och Anne-Christine
Stareborn.

Frånvarande:

Annicka Barvestad

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
Föregående protokoll godkänns på nästa möte.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 20 november är 68 750,63 kronor.
Antal medlemmar, 213 st.
Diskussionen ang information/informationsmaterial till nya valpköpare.
§7. Inkommande/utgående post
Inkommande
• SBK – För kännedom alla utställningar för 2015
• SBK – MT-revideringen, svarstiden är förlängd till 30 november
• SBK – Info ang exteriörbeskrivarkonferens 2015
Utgående
• VHK – svar på enkäten ang utställningsverksamhet.
§8. Rapport från arbetsgrupper
Mentalgruppen
• Förslag (rasklubbarna) med kryss i alla rutor vid MH: Styrelsen kommer att bifalla
förslaget om kryss i alla rutor efter genomgånget MH för att kunna registrera
avkommor. Till skillnad från nu, endast känd mental status.
Utställningsgruppen
• Gunilla kallar till möte med utställningsgruppen.
• Huvudsponsor klar för rasspecialen 2015.
• Anki sponsrar med katalogen.

Avelsgruppen
• Möte i början av december.
• Styrelsen beslutar att köpa in två licenser av Lathunden.
Hundsportsgruppen
• Mervi Harria och Sophie Eklund ingår i hundsportgruppen.
• Rapport från regelrevideringskonferensen.
Info & PR
• Vita Svepet är under produktion.
§9. Övriga frågor
•
•
•
•
•
•

Jubileum, Anette jobbar vidare.
Kroppsvallarna efterlyser svar på deras tidigare skrivelse. Vi har meddelat dem att
svar är inskickat tillsammans med några övriga frågor sedan länge.
Möten i distrikten, där vi inte har representanter skickas kallelsen till sekreteraren.
Rapport från RAS och RUS konferensen.
Gunilla rapporterade från telefonmöte med FS.
Årsmöte. Under nästa styrelsemöte skall vi besluta om plats och datum.

§10. Nästa möte
Nästa möte 10 december klockan 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

