Protokoll 15-01-25
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdagen den 25 januari 2015. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Camilla Åberg, Annicka
Barvestad och Anne-Christine Stareborn.

Frånvarande:

Anette Renman och Camilla Willfors.

Ej anmält förhinder: Karin Sundström och Jill Adolfsson.
§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
Protokoll 140904 godkänds
Protokoll 141002 godkänds.
Protokoll 141030 godkänds, efter en justering under §7 – Inkommande/utgående post.
Protokoll 141120 godkänds efter justering under §7 – Inkommande/utgående post.
Protokoll 141210 godkänds.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 25 januari är 64 234,13 kronor.
Antal medlemmar, 210 st.
§7. Inkommande/utgående post
Inkommande
• SBK – Helen Wallman, enkät ang SBK Kongress.
• SBK – Ansökningar om utökat rasregister exteriördomare, Carina Andersson Rapp
och Martin Johansson. Styrelsen ställer sig positiv till båda ansökningarna. Gunilla
meddelat SBK.
• SBK – Kommunikationsbrev från avel och hälsa
• Kelpieklubben – Stöd för motion ang apportvikter vid bruksprov. Styrelsen beslutade
att stödja motionen.
• RZWH (rasklubben för vit herdehund i Holland) har skickat skrivelse/förfrågan ang
population och användandet av avelsdjur, förs vidare till avelsrådet.
• VHK Mental – Redogörelse från Ammie Hultin från MT-konferensen.
Utgående
• VHK – Svar ang revidering utställnings- och championatbestämmelser.
• VHK – Svar på Boxerklubbens förslag ang rascert på bruksprov.

§8. Rapport från arbetsgrupper
Mentalgruppen
Gunilla redogjorde för de delar på telefonmöte med SBK Avelssamordningen som rörde
mentalitet.
Utställningsgruppen
Brush-up för CUA i Södertälje, Gunilla deltog. För information – blankett för oacceptabelt
beteende finns även för människor – inte bara hundar.
Avelsgruppen
Information från avelsgruppens möte den 21 januari 2015.
Hundsportsgruppen
Inget att rapportera.
Info & PR
Avelsgruppen har fört diskussioner ang info till valpköpare.
§9.
•
•
•
•
•
§10.

Övriga frågor
Avelssamordningskonferensen Gunilla informerade ang rutiner för revidering av
RAS. Alla ska använda SKKs mall.
Lathundsutbildning 24-26 april.
Årsmötet
15-års jubileumet. Då Anette inte längre finns tillgänglig tar Anne-Christine och
Elisabeth över planeringen.
Anne-Christine ordnade minnesgåva och blommor till Kenneth Edhs begravning.
Nästa möte

Nästa möte den 19 februari 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

