Protokoll 16-05-19
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdag den 19 maj 2016. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Mikael Ström, Anders Granlund,
Anne-Christine Stareborn.

Frånvarande:

Elisabeth Söderström, Anna Dahlberg, Ulla Karlsson

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 Anne-Christine Stareborn.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.
§5. Föregående protokoll
Föregående 160421 godkännes.
§6. Kassarapport
Kassarapport den 19 maj är 84 495,13 kr.
Antal medlemmar 185 st.
§7. Inkommande/utgående post
•
•
•

SBK – Inbjudan till utbildningshelg assistanshund.
SBK – Redovisning av fälttester (Revidering av MT)
Maria Wägner – Eskis Minnespris

§8. MH/MT
Klubben kommer att arrangera MH eftermiddag/kväll den 19 augusti och korning för vit
herdehund (MT och exteriörbeskrivning) 20 augusti. Förslag på plats Södertälje eller
Värmdö. Malin Ranestål ansvarig.
§9. Rasspecialen
Rasspecialen
Planeringen fortgår. Anmälningsavgifter beslutade av styrelsen.
Eskis Minnespris
Styrelsen ställer sig positiv till ett minnespris med väldokumenterade statuter. Camilla
informerar Maria Wägner.
§10. Medlemstidning
Medlemsmötet gav styrelsen i uppdrag att titta på kostnader för en tryckt tidning/år. Anki
tar fram underlag som presenteras för styrelsen.

§11. Arbetsgrupper och kommittéer
Diskuterade olika typer av arbetsformer, hur vi ska arbeta och med vad. Styrelsen beslutade
sig för att arbeta i projektform vid våra arrangemang, där så passar. Att planera långsiktigt är
viktigt.
Träningshelg/läger/aktivitet… 2017
Mikael ansvarar för ett evenemang under 2017.
§12. Övriga frågor
SBK Kongress
Gunilla informerade.
Rallylydnadstävling
Klubben har fått förfrågan om att arrangera rallylydnadstävling (nybörjar- och
fortsättningsklass, där ansökan kan göras fram till en månad innan tävlingsdatum) på
Eriksöre, Öland. Gunilla kontaktar Charlotte Barvestad. Styrelsen ställer sig positiv till
arrangemanget om vi kan hitta ansvariga för tävlingen tillsammans med funktionärer.
Vallning
Uppföljning ang förslag om vilken nivå (enl FCIs regelverk) som ska kunna ligga till grund
för svenskt utställningschampionat. Camilla väntar på återkoppling.
Rastexterna SBK och SKK
Anki fortsätter att titta på texterna. (Mankhöjderna justerade på SBKs site.)
SBK – Avelssamordning
Gunilla har deltagit i telefonmöte och informerade om mötet som behandlade RAS (status)
och exteriörbeskrivningsprotokoll in i Lathunden (status).
SM för Brukshundar
Gunilla kollade med Anders ang status. Förslag för tillfället, inofficiella tävlingar i Nordic
Style. Avvaktar vidare information.
§13. Nästa möte
Förslag på kommande mötestider skickas ut via e-post, Camilla.
§14. Avslutning
Ordförande avslutade mötet, tackade alla deltagare för kvällens möte.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

……………………………………………………………………………………………………
Anne-Christine Stareborn, justerare

