Protokoll 2017-05-09
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdagen den 9 maj 2017.
Telefonmöte.
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: –
Vice ordförande: Anne-Christine Stareborn
Sekreterare: Gunilla Andersson
Kassör: Elisabeth Söderström
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: Charlotte Barvestad
Ledamot: –
Suppleant: –
Suppleant: Angelica Zetterlund
Anmält förhinder:
Mikael Ström, Gunilla Berglind, Malin Ranestål

§ 1.

Mötets öppnande
Vice ordförande Anne-Christine Stareborn 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
Två punkter till övriga frågor ”Uppfödarnas roll" och "Uppfödarkonferens för uppfödare
av VH” lades till dagordningen innan den fastställdes.

§ 5.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6.

Kassa och medlemsrapport
Elisabeth redogjorde för kassan per den 9 maj: 86 486,38 kronor.
Antal medlemmar: 181.

§ 7.

Inkommande/utgående post
• SBK – Kommunikationsbrev Avel & Hälsa.
• SBK – Kallelse till Stockholms distriktets vårmöte 3 maj.
• SKK – Nyhetsbrev Stockholm Hundmässa 2017.
• SBK – Kallelse dialogmöte FS.
• SBK – Auktorisationer/Exteriördomare: Johan Andersson – vit herdehund (utökning
av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring).
• SBK – Information till tidningen Brukshunden ang rasspecifika klubbarrangemang.

1 av 3

•
•

VHK – Formell ansökan kring ändring av hälsoprogram.
VHK – Information till Brukshunden.

§ 8.

Kongressen
Kongresshandlingar och motioner gicks igenom och diskuterades. Charlotte noterade att
det fanns siffror ang utställningscertifikat för VH som inte verkar stämma.

§ 9.

Klubbmaterial
Elisabeth framförde önskemål om inskaffande av profilmaterial. Det finns behov av nytt
då det vi har börjar ta slut. Elisabeth mejlar förslag och önskar synpunkter från styrelsen.

§ 10. Rasspecial
•

Kommande 2017 – Böda
Gunilla A och Elisabeth redogjorde kort om arbetet inför kommande Rasspecial.
Samarrangemang med SMÖKK. Utställningsgruppen behöver information (kostnad,
lokalitet) ang Charlotte Barvestads förslag med föreläsare lördag kväll. Charlotte
återkommer till utställningsgruppen angående kostnader för föreläsare.

•

2018 – Askersund
Kort information om arbetet med Rasspecialen 2018. Bokning hos Örebro Läns
kennelklubben är gjord.

•

2019 – Alfta
Elisabeth redogjorde för kontakt med Hälsinglands kennelklubb, som har mycket att
erbjuda vid samarrangemang.

•

Utländsk domare
Utställningsgruppen hörde sig för hos styrelsen ang möjligheten till bokning av utländsk
domare, beroende på de ökade kostnaden det skulle kunna föra med sig. Styrelsen ställer
sig positiv till frågan. Vi har som målsättning att arrangemangen till största del ska kunna
bära sina egna kostnader. Beslutet om domare fattas som tidigare av styrelsen efter
förslag från utställningsgruppen.

§ 11. Mentalitet
Planering av MH och MT.
•

16–17 september – Uppfödar-MH
Luleå Brukshundklubb
(Främst hundar från kennel White Ice Wolf). Plats finns för andra hundar. Gunilla A har
bokat bana. Beskrivare och testledare klara. Camilla Åberg kan hjälpa till under helgen.

•

30 september – Korning (MT+exteriörbeskrivning)
Örebro Brukshundklubb
(Samarrangemang med Svenska Briardklubben – arrangör 1 oktober). Rasklubbarnas
respektive raser har förtur till platserna. Bana bokad, domare, testledare och
exteriörbeskrivare klara. Angelica och Gunilla A finns på plats under helgen.

•

8 oktober – MH
Flens Brukshundklubb
Förfrågan från Svenska Briardklubben ang samarrangemang helgen den 7–8 oktober.
Styrelsen beslutade att klubben arrangerar MH den 8 oktober. Bana bokad, beskrivare
och testledare klara. Gunilla A svarar Sv Briardklubben. Representant/någon från
klubben som hjälper till på plats behövs.
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§ 12. Avelsråd
•

Gunilla A informerade om att formell ansökan ang ändring av hälsoprogram enligt
tidigare beslut skickats till SKK via SBK.

•

Diskussion ang avelsfunktionärerna uppstod.

§ 13. RAS – revideringen
Gunilla A informerade om att arbetet med revideringen av RAS fortgår. Förslag på att dela
upp dokumentet framkom. Avelsrådet tar med sig förslaget.
§ 14. Övriga frågor
•

Arbetsbeskrivningar arbetsgrupper
Förslag på arbetsbeskrivningar; hundsport, mentalitet, rasinformatör, utställning och
vallning har skickats via mejl till styrelsen. Synpunkter skickas till Gunilla A senast den
16 maj. Arbetsbeskrivning för avelsråd är under arbete, bygger till stor del på SKKs
riktlinjer för avelsfunktionärer.

•

Uppfödarnas roll
Diskussioner följde om uppfödarnas roll och avelsråd/arbetsgrupper.

•

Uppfödarkonferens för uppfödare av VH
Gunilla A lade till att det är viktigt att alla avelsintresserade är välkomna, kalla det istället
avelskonferens.
o

Det kommer att vara en Avelskonferens i höst SBK Avel och Hälsa, med mycket
välrenommerade föreläsare. Information finns på webben och ytterligare kommer.

o

Gunilla A varit i kontakt med Bodo Bäckmo (SSPK) om att prata mentalitet, med
utgångspunkt mentalbeskrivningar vit herdehund. Tid och plats inte bestämt.

o

Gunilla A har bett John Örvill (SBK Avelssamordning) om information angående
HD/ED-index. Ev i samband med aktivitetshelgen i Jönköping.

o

Önskemål om ”online”-möjligheter.

§ 15. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 12 juni 2017, klockan 19.30.
§ 16. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för kvällens möte.

Justeras:

Anne-Christine Stareborn, mötesordförande

Elisabeth Söderström, justerare

Vid protokollet:

Gunilla Andersson, sekreterare
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