Protokoll 2017-08-15
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdagen den 15 augusti 2017.
Telefonmöte.
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: –
Vice ordförande: Anne-Christine Stareborn
Sekreterare: Gunilla Andersson
Kassör: Elisabeth Söderström
Ledamot: –
Ledamot: Charlotte Barvestad
Ledamot: Mikael Ström (inkom under §10)
Suppleant: Gunilla Berglind
Suppleant: –
Anmält förhinder:
Malin Ranestål, Angelica Zetterlund, Anders Granlund

§ 1.

Mötets öppnande
Mötesordförande Anne-Christine Stareborn hälsade alla närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Val av protokollsförare
Gunilla Andersson valdes till protokollförare.

§ 3.

Val av protokollsjusterare
Gunilla Berglind utsågs att jämte ordförande justera kvällens protokoll.

§ 4.

Fastställande av dagordning
Ansökan om utökning av rasregister lades till dagordningen under §7 innan den
fastställdes.

§ 5.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.

§ 6.

Kassa och medlemsrapport
Elisabeth redogjorde för kassan per den 15 augusti: 115 347,88 kronor.
Antal medlemmar: 184.

§ 7.

Inkommande / utgående post
•

SKK – Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2017 – Elisabeth anmäler
rasklubbsmonter.

•

SKK – Protokollsutdrag från SKK/AK.

•

SBK – Regelrevidering 2022.

•

SBK – Kursplaner Lydnad och Rallylydnad.

•

SBK – Inbjudan till telefonmöte om MH (arrangörer).
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§ 8.

•

SBK – Information om förbundsstyrelsens beslut rörande besparingar.

•

SBK – Struktur för vårt fortsatta gemensamma utvecklingsarbete.

•

SBK – Presentationer från rasklubbsträff och distriktsforum.

•

SBK – Inbjudan Avelskonferens oktober 2017.

•

SBK – Datum MH och MT 2018, SBK Skånes Distrikt.

•

SBK – Rasklubbsträff 4–5 november.

•

SBK – Auktorisationer exteriördomare.

•

SBK – Ansökan om utökning av rasregister Annelie Karlsson. Styrelsen beslutade
tillstyrka ansökan. Gunilla svarar.

•

VHK – SKK HD/ED index vit herdehund. Sofia Malm svarat.

•

VHK – Parning vit herdehund, med svar från SKK och JBV.

•

VHK – Nyhetsbrev med inbjudan till avelskonferens.

Verksamhet

•

Rallylydnadstävlingar – Öland
Många starter, stor tävling. Inbringade ett plus i kassan. Turbulent kring domare.
Charlotte önskade checklista. Gunilla A, det måste vara fler på plats som kan hjälpa till vid
arrangemang. Lena Mattsson klart uttryckt att hon inte vill vara ansvarig för
rallylydnadstävling på Eriksöre. Charlotte fick i uppdrag att kalla till ett
”erfarenhetsmöte”; Charlotte, Lena Mattsson och Gunilla A.

•

Arbetsgrupper och aktivitetsombud
Diskussioner kring arbetsgrupper. Charlotte yrkade att till nästa styrelsemöte diskutera
vilka arbetsgrupper som ska finnas och vilka som ska ingå i dessa.

•

Rasspecialen, Böda
Redogörelse från utställningsgruppen om läget, vad som är gjort och vad som återstår. Vi
är i behov av folk som hjälper till på utställningsdagen.

•

MH/MT
• Uppfödar-MH i Luleå 16–17 september – Ammie har fått lämna återbud som
beskrivare. Gunilla A kollar upp beskrivare och kontaktar Petra Andersson och
Viktoria Arehult (TL).
•

MH i Flen 8 oktober, Gunilla B kollar om Tommy Johansson kan hjälpa till på plats.

•

Aktivitetshelg Jönköping – info om HD/ED-index
Då Mikael kom in (§10) redogjorde han för läget. Bara några ett fåtal anmälda. Släpper
plats för övriga 2 veckor innan.

•

Avelskonferens – SBK Avel och Hälsa
I dagsläget 4 st med anknytning till vit herdehund anmälda. Subventioner diskuterades –
beslutas på kommande styrelsemöte.

•

Bodo Bäckmo – mentalitet
Gunilla A mailat Bodo men ej fått svar. Kontaktar honom igen.

§ 9.
•

Avelsråd
Hanhundslista
Avvaktar
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•

Hälsoprogram
Gunilla A informerade efter att ha varit i kontakt med Sofia Malm om att index inte
kommer att finnas tillgängligt på Avelsdata förrän i november. SKK kommer att arrangera
ett par utbildningstillfällen (för avelsfunktionärer och förtroendevalda), inbjudan
kommer inom kort.

•

Revidering RAS
Målsättning att ha ett första utkast klart till 17 september.

•

Parning vit herdehund
Gunilla A informerade styrelsen kring ärendet och samtal med SKK. Avelsrådet beslutat
skicka vidare skrivelsen till Länsstyrelsen i Skåne. SKK/UKK kommer att ta upp ärendet
vid möte i början av september. Diskuterades vad vi som rasklubb kan göra – publicera
information som vi redogör för årligen fler än 1 gång/år.

•

MH – spindeldiagram
Som information vid valphänvisning visas nu föräldradjurens spindeldiagram för MH +
informationstext. Viktigt att även förklara hur man tolkar informationen. Gunilla A varit i
kontakt med Svenska Collieklubben ang användandet av deras material/texter. De är
glada för att informationen sprids (ange källan), önskar vi ändra i befintligt material kan
vi stämma av detta med ordförande i Sv Collieklubben.

§ 10. PR/Info
•

”Valp- eller medlemspaket”
Elisabeth tar fram konkret förslag till kommande styrelsemöte.

•

Vita Svepet
Det finns material till ett kommande nummer, komplettering behövs bland annat kring
information om spindeldiagram.

§ 11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 11 september 2017, klockan 19.30.
§ 13. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för kvällens möte.

Justeras:

Anne-Christine Stareborn, mötesordförande

Gunilla Berglind, justerare

Vid protokollet:

Gunilla Andersson, sekreterare
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