Protokoll 2017-06-12
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdagen den 12 juni 2017.
Telefonmöte.
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: Malin Ranestål
Vice ordförande: –
Sekreterare: Gunilla Andersson
Kassör: Elisabeth Söderström
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: Charlotte Barvestad
Ledamot: Mikael Ström (inkom under § 8)
Suppleant: Gunilla Berglind (lämnade under § 8, punkt 6)
Suppleant: Angelica Zetterlund
Anmält förhinder:
Anne-Christine Stareborn

§ 1.

Mötets öppnande
Ordförande Malin Ranestål hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2.

Val av protokollsförare
Gunilla Andersson valdes till protokollförare.

§ 3.

Val av protokollsjusterare
Charlotte Barvestad utsågs att jämte ordförande justera kvällens protokoll.

§ 4.

Fastställande av dagordning
Under övriga frågor lades punkten ”Kongressen” 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 12 juni: 91 734,38 kronor.
Antal medlemmar: 181.

§ 7.

Inkommande/utgående post
• SBK – Information, uppdaterat Anvisningen för inmätning i bruks.
• SBK – Information från UG Mental.
• SBK – Ekonomisk redovisning efter avslutad tävling
• SBK – Uppdaterade Anvisningar för Prioritering i bruks 2017-05-17.
• SBK – Kontaktpersoner för MV.
• SBK – Inbjudan Avelskonferens oktober 2017.
• SBK – Tredje programmet i serien SKK Play för uppfödare.SBK – Nya beslut från SBK
Utskott prov och tävling.
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§ 8.

SKK – Förfrågan gällande statistik “White Swiss Shepherd UK breed recognition”
VHK – Svar White Swiss Shepherd club UK “White Swiss Shepherd UK breed
recognition” – hälsostatistik VH.
VHK – Påminnelse skickad till Ib Ahlén, Agria. Ang Agria Breed Profile.
VHK – Rasklubbsrepresentant, Skånes Distrikt.
SACK – Förfrågan ang samarrangemang utställning från Svenska Australian
Cattledogklubben 2020, (prel 15/8) Tånga Hed.

Verksamhet

•

Officiella rallylydnadstävlingar – Öland
Charlotte meddelande att allt rullar på och att Lena Mattsson är ansvarig. Elisabeth
forskar i inbetalningar/anmälningsavgifter SBK Tävling.

•

Arbetsgrupper och aktivitetsombud
Inga synpunkter har inkommit för de arbetsbeskrivningar som skickats ut till styrelsen.
De får därmed anses som spikade. Diskussion följde om arbetsgrupperna.
Mikael inte inkommen till mötet ännu – avvaktar därmed med information ang
aktivitetsombud. Fråga till Mikael då han inkom om DM fått frågan om att vara
aktivitetsombud. Mikael kollar.
Styrelsen beslutade att utse Camilla Åberg som klubbens rasinformatör.
Charlotte önskemål om att tillsätta ”uppfödargrupp”. Diskussioner följde. Charlotte fick i
uppdrag att komma med förslag till styrelsen kring en sådan grupp, ordnar möte med
uppfödarna.

•

Rasspecialen, Böda
Kort redogörelse från utställningsgruppen om läget. Charlotte kan ta emot material.

•

MH/MT
8 oktober arrangerar Vit Herdehundklubb MH på Flens Brukshundklubb. Representant
eller någon från klubben som hjälper till på plats behövs. Eventuellt kan Gunilla B.

•

Aktivitetshelg Jönköping
Helgen den 23–24 september hålls en aktivitetshelg i Jönköping. I samband med detta
även föreläsare – Bodo Bäckmo eller John Örvill. Mikael håller i vidare planering.

•

Avelskonferens – SBK Avel och Hälsa
Höstens stora avelskonferens för alla medlemmar i SBK diskuterades. Styrelsen
beslutade att subventionera kostnaderna för medlemmar i klubben. Ingen summa
beslutades i dagsläget.

•

Bodo Bäckmo – mentalitet
Gunilla A håller kontakt med Bodo ang föreläsningen – se föregående protokoll.

•

John Örvill – HD/ED-index
Gunilla A håller kontakt med John ang information/föreläsning – se föregående protokoll.
Eventuellt hållas i samband med diskussioner revidering RAS.

§ 9.
•

Avelsråd
Hanhundslista
Synpunkter har inkommit till avelsrådet ang klubbens hanhundslista. Förslag angående
en förenkling och listning av alla hanar, som uppfyller klubbens krav för valpförmedling,
inkl hur de använts etc lades fram. Att informationen är enkel att uppdatera är en
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förutsättning för att kontinuerlig uppdatering ska kunna ske. Förslaget diskuterades, inga
beslut fattades i frågan.
•

Hälsoprogram
Med anledning av förändring av hälsoprogram gällande HD/ED kontaktar Gunilla A Sofia
Malm, SKK, för att undersöka om en ”provkörning” på vit herdehund kan göras innan SKK
fattar beslut i frågan.

•

Revidering RAS
Arbetet fortlöper. Plan kring förankringsarbetet diskuterades.

§ 10. PR/Info
•

”Valp- eller medlemspaket”
Elisabeth redogjorde för idén om någon form av välkomst-/informationspaket,
tillsammans med värdecheckar. Idén diskuterads och andra förslag framkom. Frågan
bordlades till kommande styrelsemöte.

•

Profilmaterial
Elisabeth lade fram önskemål om komplettering av profilmaterial, som nu börjar ta slut.
Olika förslag på produkter lades fram. Beslutades att göra en komplettering.

•

Vita Svepet
Det finns ett stort behov av att nå ut med information till medlemmar. Ett sätt är att få
igång Vita Svepet igen, som kan ges ut när det finns behov. Anne-Christine har sedan
tidigare meddelat att hon kan producera tidningen. Styrelsen var enig i frågan.
Mikael kom med förslaget om att skicka ut en sommarhälsning med information om
höstens aktiviteter. Gunilla A skickar underlag till Mikael.

§ 11. Övriga frågor
•

Kongressen
Kort sammanfattning från Gunilla A som var närvarade vid kongressen, men inte som
rasklubbsdelegat. Redogörelse kan fås från rasklubbsdelegaten, Anne-Christine
(suppleant) som fick åka då Malin fick förhinder.

§ 12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 8 augusti 2017, klockan 19.30.
§ 13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för kvällens möte.

Justeras:

Malin Ranestål, ordförande

Charlotte Barvestad, justerare

Vid protokollet:

Gunilla Andersson, sekreterare
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