Protokoll 16-01-21
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdag den 21 januari 2016. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Jenny Olsson, Elisabeth Söderström,
Anders Granlund

Frånvarande:

Anna Dahlberg, Jill Adolfsson, Anne-Christine Stareborn

Ej anmält förhinder: Sophie Eklund
§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 godkändes.
§6. Kassarapport
Kassarapport den 21 januari är 83 720,13 kr.
Antal medlemmar 193.
§7. Inkommande/utgående post
•

•
•
•
•
•
•

SBK – Handlingar till SKK gällande:
(1) Förslag till reviderad text särbestämmelser avseende ”känd mental status
för avel” med anledning av kongressbeslut 2015.
(2) Förslag till ändrade bestämmelser/regler för mentalbeskrivning hund
(MH)
(3) Ansökan om att mentalbeskrivning valp (MV) blir officiell från 2017-01-01.
(4) Utkast reviderat MT
(5) Förslag gällande utställnings- och championatbestämmelser 2017–2021
(för VH inga ändringar)
(6) Förslag om att Chodský Pes tillförs i championatsreglerna för
viltspårschampionat från 2017-01-01
(7) Ansökan om att UHP ska bli tillgängligt för alla raser.
Skrivelse från Boxerklubben ang MT.
Motion från Dobermannklubben ang revidering MT.
VHK – Förfrågan till SLU och SKK ang DM.
SKK – Svar ang DM och DNA-test.
SBK – Lathundsutbildning. Malin Raneståhl går Lathundsutbildningen. Titti och
Anders har ej möjlighet.
SBK – Minnesanteckningar RAS/RUS

§8. Avelsrådet informerar
•
•
•
•

Information om den kontakt klubben haft med med SKK ang DNA-test och DM.
Styrelsen tar upp punkten även under kommande möte.
Årliga utvärderingen av RAS.
Statistik för rasen – Anders tar fram detta.
Revidering MT, möte med projektgruppen. Onsdag den 27 januari – intresserade
välkomna. Gunilla, Malin, Camilla, Anders och Elisabeth deltar. Även Sophie
bjuds in.

§9. Verksamhetsplan 2016/Verksamhetsberättelse 2015
Alla grupper ombads återkomma med planering inför 2016 tillsammans med andra
planerade aktiviteter. Det finns grov planering för MH, MT och exteriörbeskrivningar.
Rasspecial klar. Gunilla påminde om material till verksamhetsberättelsen.
§10. Årsmötet
Ordförande till årsmötet klar.
§11. Övriga frågor
•

•
•
•
•

Gunilla informerade om de kontakter hon haft ang den incident som skulle ha
skett i rasmontern. Den som utpekats känner inte igen händelsen, namn på de
som ska ha uppfattat situationen har inte presenterats. Diskussion följde. VHK är
ansvarig för såväl rasmonter som de som representerar klubben i rasmontern. Vi
är också helt beroende av att medlemmar vill ställa upp och representera klubben.
Förslag rörande filmning av Rasspecialen inkommit. Förslaget drogs tillbaka men
diskussion i ämnet följde.
Domaren till rasspecialen klar, Bo Wiberg.
Hederspris KORADE. Jenny håller i ansökningarna.
Förslag ang att uppmärksamma hundar vid årsmötet som erhållit titlar under det
gånga året framkom. Anders fick i uppdrag att undersöka frågan vidare.

§12. Nästa möte
Tisdag den 16 februari klockan 19:30.
§13. Avslutning
Ordförande avslutade och tackade för deltagandet under mötet.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

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

