Protokoll – konstituerande möte 2017
Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för Vit Herdehundklubb.
Organisationsnummer tilldelat av Skatteverket: 802016-1520.
Datum:
Ort:

2017-04-10
Telefonmöte

Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: Malin Ranestål
Vice ordförande: Anne-Christine Starebord
Sekreterare: Gunilla Andersson
Kassör: Elisabeth Söderström
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: Mikael Ström
Ledamot: –
Suppleant: Gunilla Berglind
Suppleant: Angelica Zetterlund
Anmält förhinder:
Charlotte Barvestad (kommer in senare)

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Malin Ranestål hälsa de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Val av protokollsförare
Gunilla Andersson valdes till protokollförare.

§ 3.

Val av protokollsjusterare
Elisabeth Söderström utsågs att jämte ordförande justera kvällens protokoll.

§ 4.

Fastställande av dagordning
Punkter ang förfrågan om provperiod för vallhundsprov samt ny sammansättning för
utställningsgruppen lades till dagordningen innan den fastställdes.

§ 5.

Firmatecknare
Beslöts att firmatecknare för föreningen, ska vara:
Gunilla Andersson, –––
Elisabeth Söderström, –––
var för sig.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 6.

Verkställande utskott (VU)
Beslutade att som ledamöter i styrelsens verkställande utskott (VU) utse Malin Ranestål
(ordförande), Elisabeth Söderström (kassör) och Gunilla Andersson (sekreterare).
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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§ 7.

Delegat till SBK kongress
Beslutade utse Malin Ranestål till delegat till Kongressen 2017. Som suppleant utsågs
Anne-Christine Stareborn.

§ 8.

Övriga frågor

•

Stagar rasklubb (§ 8 – moment 2)
Malin presenterade i korthet rasklubbens åligganden. Rasklubben har ett delegerat
avelsansvar för vit herdehund från vår specialklubb Svenska Brukshundklubben. Stadgar
för rasklubb inom SBK finns som helhet på klubbens webb.

•

Policy för medlemskultur
Beslutade använda SBKs policy för medlemskultur. Samtliga närvarandehar tagit del av
policyn. JA – Malin R, Anders G, Anne-Christine S, Elisabeth S, Mikael S, Gunilla B, Angelica
Z, Gunilla A. (Per capsulam: JA – Charlotte Barvestad.)

•

Provperiod för vallhundsprov
Skrivelse SKK/PtK med det senaste beslutet angående vallhundsprov enligt Svenska
Kroppsvallarklubbens (SvKV) regelverk under en treårig provperiod. I skrivelsen finns
även en lista med förslag på raser som föreslås rätt att delta vid prov/test inom SvKVs
verksamhet under provperioden. Med på listan finns bl a vit herdehund. Styrelsen gläds
åt beskedet och beslutade att vi önskar att rasen står kvar på listan. Gunilla Andersson
meddelar Agneta Olsson, SBK innan 2017-04-26.

•

Utställningsgruppens sammansättning
Beslutade att Gunilla Berglind ingår i utställningsgruppen tillsammans med Elisabeth
Söderström, Anna Dahlberg och (CUA) Gunilla Andersson.
För information finns påbörjade arbetsbeskrivningar för några arbetsgrupper/-områden
som ska färdigställas. Positivt att styrelsemedlemmar engagerar sig, men av vikt att även
få in andra medlemmar. Styrelsen beslutar om gruppernas slutgiltiga sammansättningar.

•

§ 9.

Klubbadresser e-post, Dropbox och Facebook
Gunilla Andersson informerade.
Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 9 maj, klockan 19.30.
(Gunilla A skickar länk till kongresshandlingarna.)

§ 10. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för kvällens möte.

Justeras:

Malin Ranestål, ordförande

Elisabeth Söderström, justerare

Vid protokollet:

Gunilla Andersson, sekreterare
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