Protokoll 2017-02-07
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdag den 7 februari 2017. Telefonmöte.
Närvarande: Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Anne-Christine Stareborn, Anders
Granlund och Ulla Karlsson.
Frånvarande: Anna Dahlberg, Elisabeth Söderström och Mikael Ström.
Ej anmält förhinder: –
Närvarande vid mötet var även Lotta Sjöström, valberedningen (from § 7)
§1. Mötets öppnande
Gunilla Andersson öppnade mötet.
§2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Ulla Karlsson.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.
§5. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes via mail.
§6. Kassarapport
Kassarapport per den 7 februari, 85 357,38 kronor.
Antal medlemmar, 179 st
§7. Inkommande/utgående post
Utgående
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SBK – Presentationer från Organisationskonferensen finns på SBK (länk även på
klubbens webb)
SBK – Dokumentation RAS/RUS-konferensen finns på SBK
SBK – Kommunikationsbrev SBK Avel & Hälsa
SBK – Information till exteriörbeskrivare, nyheter 2017 (skickat vidare till klubbens
exteriörbeskrivare)
SBK – Svara på verksamhetsstatistik klubben
SBK – Information MH inför 2017
SBK – Information MT-2017
SBK – Kallelse Kongressen 2017
SKK/SBK – Ny praxis inbjudan utländska exteriördomare
SKK – Sofia Malm, Utvärdering HD/ED-index (läggs på klubbens webb)
SKK – Svar SBK ang Herding Working Test (FCI-HWT) traditionell stil.

Utgående
•

•
•
•
•
•

VHK – SBK/SKK: Skrivelse ang införande av Herding Working Test (FCI-HWT)
traditionell stil, som; a) bruksmeriterande, dvs berättigande för deltagande i
bruksklass, b) provmerit för erhållande av svenskt utställningschampionat.
VHK – SBK: Uppdatering av rastext på SBKs webbplats.
VHK – Uppdaterat rastext på SKK Köpa Hund.
VHK – Gjort förfrågan till klubbens uppfödare ang behov av uppfödar MH (3 svar
inkommit).
VHK – Nyhetsbrev/enkät hälsoprogram, alla medlemmar
Gunilla – Haft kontakt med Blockets kundservice ang annonsering av vit herdehund.

§8. Valberedning
Information från valberedningen genom Lotta Sjöström.
§9. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2017
Camilla ansvarar för verksamhetsberättelsen. Arbetsgrupper skickar information till Camilla.
Utvärdering RAS 2017
Gunilla i stort sett klar med utvärderingen. Komplettera med information från Lathunden.
§10. Verksamhetsplan
Genomgång av planerade aktiviteter 2017. Om det finns datum klara för planerade
arrangemang måste dessa lämnas till Gunilla omgående. Gunilla ansvarar för att skriva
verksamhetsplanen.
Diskussion angående aktivitet 2018 då SBK firar 100 år.
§11. Medlemsmöte
Fokus kommer att vara på RAS. Även information MT-2017, höstens avelsmålskonferens etc
§12. Årsmöte
Medlemsavgift
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrade klubbavgifter; ordinarie 195 kronor,
familjemedlem 110 kronor och utlandsmedlem 225 kronor.
Årsmötesordförande
Gunilla kollar med Mikael ang förslag på årsmötesordförande.
§13. Övriga frågor
Enkätsvar
Genomgång av svar SKK hälsoprogram.
Avelsmålskonferens
Beslutade att klubben har en egen rasklubbsträff på söndagen vid avelsmålskonferensen.
Gunilla anmäler till Avel och Hälsa klubbens intresse för bokning av konferensrum.

Organisationskonferens
Rapport från Organisationskonferensen. Distrikten efterlyser representanter rasklubbarna.
Vi har tidigare försökt hitta lämpliga representanter.
Anne-Christine representant i Stockholms och Upplands Distrikt.
Anders kan vara representant i Skånes Distrikt.
§14. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 9 mars 2017, klockan 19.30.
§15. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare. Tackade även Lotta för att hon hade
möjlighet att sitta med.

Vid protokollet:

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

Justeras:

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

……………………………………………………………………………………………………
Ulla Karlsson, justerare

