Protokoll 16-12-18
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, söndag den 18 december 2016. Telefonmöte.
Närvarande: Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Elisabeth Söderström, Anne-Christine
Stareborn, Mikael Ström, Anders Granlund. Ulla Karlsson inkom under §12.
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 godkändes.
§6. Kassarapport
Kassarapport per den 18 december, 81 867,38 kr.
Antal medlemmar, 183 st
§7. Inkommande/utgående post
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

SBK Övre Norrland distrikt – Ang SKKs beslut om MT.
SBK – Inbjudan till organisationskonferens 28-29/1.
(Vid sidan om ordförande beslutade styrelsen att ytterligare en person representerar
klubben, Anne-Christine anmälde sitt intresse och fick bifall)
SBK/SKK – Påminnelse hälsoprogram, översyn/förändringar. Svar SBK senast 31/1.
SBK/SKK – Ansökta utställningar 2019.
VHK – Ändring av datum för rasspecialen 2019 (2019-07-06).
SBK – Dokumentation RAS/RUS konferensen.
VHK – Bifall ang utökat rasregister för Arvid Göransson.
Maria Wägner – Poängräkning av årets lydnads- och årets brukshund.
VHK – Svarat Maria Wägner. Camilla svarar Maria igen (protokoll 161108). Som
notering kan tilläggas att styrelsen kommer att titta på ett eventuellt komplement till
årets vita herdehund, under 2017.
VHK – Svarat Charlotte Barvestad.
VHK Avelsråd – Frågor beträffande avel som besvaras efterhand.

§8. Revidering RAS
•
•

Anne-Christine har påbörjat sammanställningen av ett nyhetsbrev kring det fortsatta
arbetet med RAS.
Gunilla och Anders (ansvarig statistik) informerade om arbetet.

§9. Prioriteringsordning MH/MT
Se bifogat dokument.
§10. Medlemstidningen Vita Svepet
Anne-Christine återkommer med totala kostnaden, tryck inkl porto.
§11. Fysiskt möte styrelsemöte
Camilla lägger ut förslag.
§12. Årsmöte och medlemsmöte
Plats: Jönköping. Datum behöver spikas under morgondagen, 19/12.
§13. Övriga frågor
Aktivitetsombud
3 intresseanmälningar har inkommit. Gunilla lägger ut en påminnelse. Mikael återkopplar
till dem som meddelat intresse innan årsmötet i mars.
SKKs organisationsutredning
Anne-Christine informerade från Stockholm. Mikael sammanfattade vad har hört ang mötet
i Jönköping.
Rasklubbsmontern Stockholm Hundmässa
Enligt uppgift har allt fungerat bra. Förslag ang vidareutveckling av rasmontern inkom.
§14. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 18/1 klockan 19.30.
§15. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

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

Vit Herdehundklubb arrangemang av MH/MT.
Beslutat vid VHK styrelsemöte 2016-12-18.
Om antalet hundar överstiger antalet platser sker lottning utifrån prioriteringsordningen. Följande
prioriteringsordning gäller för Vit Herdehundklubb.
Prioriteringsordning vid mentalbeskrivning hund (MH)
Då rasklubb/avelsavdelning står som arrangör äger denna först rätt att prioritera fritt inom den egna
rasen.
1. Vit herdehund för registrering av avkomma samt medlem i VHK
2. Vit herdehund för registrering av avkomma
3. Vit herdehund för tävling samt medlem i VHK
4. Vit herdehund för tävling
5. Vit herdehund samt medlem i VHK
6. Vit herdehund
Övrigt enl generell prioritetsordning.
Prioritering vid mentaltest (MT)
Enligt egen norm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vit herdehund som riskerar falla för åldersstrecket samt medlem i VHK
Vit herdehund som riskerar falla för åldersstrecket
Vit herdehund samt medlem i VHK
Vit herdehund
Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar som riskerar falla för åldersstrecket
Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar
I mån av plats registrerad hund av ras som SBK inte har avelsansvaret för.

OBS! För såväl MH och MT gäller att anmälan inklusive betalning ska vara arrangören tillhanda
senast 21 dagar före beskrivningen eller testet. Korrekt anmäld hund går alltid före hund vars
anmälan/betalning inkommit för sent.
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