Protokoll 16-09-06
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdag den 6 september 2016. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Elisabeth Söderström, Anders
Granlund, Mikael Ström. Anne-Christine Stareborn och Ulla Karlsson
inkom under §7.

Frånvarande:
Anna Dahlberg
Ej anmält förhinder: –
§1. Mötets öppnande
Gunilla Andersson öppnade mötet.
§2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Mikael Ström.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.
§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll 160703 godkändes.
§6. Kassarapport
Kassarapport per den 25 augusti 91 559,13 kr.
Antal medlemmar 177 st.
§7. Inkommande/utgående post
Inkommande
• SKK – Inbjudan till SKKs centrala avelskonferens 19-20 november. Skickas vidare
till avelsrådet.
• SKK – Utvärdering hälsoprogram. (SKKs avelskommitté (SKK/AK) uppdrag översyn
SKKs registreringsregler, pågå mellan 2016 och 2020.) Skickas vidare till avelsrådet.
• SKK – Information om nytt avsnitt på SKK-Play för uppfödare.
• SKK – Inbjudan till rasklubbstorget vid Stockholm Hundmässa, 3–4 december.
Beslutade att delta. Elisabeth anmäler.
• SBK – SKKs hantering av SBKs revidering av MT
• SBK – Förslag uppfödarkonferens 2017 (gemensam).
• SBK – Valberedningen. Separat möte ang detta, Camilla bokar.
• SBK – Ansökan om officiell utställning för 2019. Skickas vidare till
utställningsgruppen.
• Svenska Schäferhundklubben – SM för bruksraser ställs in.
• Från Charlotte Barvestad. Camilla svarar.
• Från Maria Wägner. Camilla svarar.

Utgående
• SLU – Information ang DM.
• SBK – SBK UG Exteriör – Skrivelse ang vit herdehunds deltagande i bruksklass
vid internationell utställning. För att undvika missförstånd bör korrekt och
uppdaterad information presenteras.
§8. Avslutade arrangemang
Officiell rallylydnadstävling 22–23 juli, Öland
Ulla redogjorde för arrangemanget som varit mycket lyckat. Styrelsen ser gärna detta som ett
återkommande arrangemang. Camilla meddelar Charlotte med tanke på fortsatt planering.
Rasspecialen 13 augusti, Askersund
Kort genomgång av arrangemanget som var mycket lyckat. Sammanställning sker vid
kommande möte. Information från utställningsgruppen ang återbetalning av
anmälningsavgiften – görs ej, följer SKKs regler. Vid anmälan finns följande text: ”Genom att
klicka på knappen "Skicka" bekräftar du att du tagit del av tävlingsbestämmelserna samt
nationellt dopingreglemente.” Länkar till respektive dokument finns i anslutning till texten.
Styrelsen ställer sig bakom beslutet. Man bör ha i åtanke är att det läggs ner en hel del arbete
(samt läggs beställningar för placeringar) så att alla som deltar ska få något med sig.
Mentalbeskrivning Hund (MH) 19 augusti, Södertälje
Inställt – inga anmälningar.
Mentaltest (MT) och exteriörbeskrivning 20 augusti, Södertälje
9 hundar anmälda till MT. 8 hundar gjorde mentaltest (varav 3 vita herdehundar). 2 vita
herdehundar exteriörbeskrivning. Kunde till slut genomföras trots sjukdom och sent återbud
från figurant. Gunilla Andersson ersättare för planerad exteriörbeskrivare.
§9. Vita Svepet – Medlemstidning
Anne-Christine redogjorde för ett inkommande prisförslag. Har skickat till ytterligare företag
som ännu inte svarat. Återkommer vi nästa möte.
§10. Revidering RAS
Gunilla informerade om arbetet. Utkast skickas till styrelsen. Grov plan om hur vi går vidare
diskuterades. Avelsrådet arbetar vidare.
§11. Ändrade krav angående valphänvisning
Avelsrådet har i samband med revideringen av RAS haft ingående diskussioner med SKK
med anledning av krav ang DNA testning med anledning av DM för bl a valphänvisning
genom klubben. Klubben har även haft diskussioner med SLU för aktuell information. Krav
ang valphänvisning kan komma att ändra sig med anledning av nytt RAS. Styrelsen avvaktar
i frågan.
§12. Utbildning mentalfiguranter MH/MT
Gunilla tog upp behovet av ytterligare mentalfiguranter. Hur vi som rasklubb kan hjälpa till.
Frågan diskuterades. Inga beslut fattades i frågan som hänskjuts på framtiden.
§13. Rastexterna SKK och SBK
Anne-Christine har fått tidigare utkast på text. Hänskjuts till nästa möte.

§14. Övriga frågor
Förslag på plats för Rasspecialen 2019
Utställningsgruppen tackar för förslaget och har det i åtanke i vidare planering.
Tävlingsbok
Det har kommit in önskemål om att klubben tar fram tävlingsbok (för lydnad, bruks, IPO
etc). Styrelsen beslutade att tar inte fram detta i dagsläget.
Aktivitetsombud
Förslag från Gunilla att försöka återinföra någon form av aktivitetsombud eller dyl.
Representanter för klubben som kan fungera som samordnare/informatörer/inspiratörer för
vit herdehund och medlemmar runt om i landet. Mikael anmälde sig direkt som
aktivitetsombud för regionen runt Jönköping. Vidare skriver Mikael förslag på text för att
försöka rekrytera fler ombud och vad uppgiften som ombud kan innebära.
Parning vit herdehund
Information från avelsrådet ang parningskombination som gjorts. Förslag att klubben går
vidare med informationen till SKK. Styrelsen beslutade att skrivelse skickas till SKK. Gunilla
och Camilla tittar på detta.
Prioriteringsordning MH/MT
Tas vid kommande möte, Mikael.
§ 15. Nästa möte
Nästa möte 4 oktober
§16. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för kvällens möte.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

……………………………………………………………………………………………………
Mikael Ström, justerare

