Protokoll 2017-09-11
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, måndagen den 11 september 2017.
Telefonmöte.
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: –
Vice ordförande: Anne-Christine Stareborn
Sekreterare: Gunilla Andersson
Kassör: –
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: Charlotte Barvestad
Ledamot: Mikael Ström
Suppleant: –
Suppleant: Angelica Zetterlund
Anmält förhinder:
Malin Ranestål, Gunilla Berglind, Elisabeth Söderström

§ 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
Angelica Zetterlund utsågs att jämte ordförande justera kvällens protokoll.

§ 4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 5.

Föregående protokoll
Protokoll 20170612 och protokoll 20170815 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6.

Kassa och medlemsrapport
I Elisabeths frånvaro redogjorde Anne-Christine för kassan per den 10 september:
114 163,58 kronor.
Antal medlemmar: 183.

§ 7.

Inkommande / utgående post
•
•
•
•
•

SBK – Inbjudan RAS/RUS-konferens, 4–5 november 2017. Sista anmälningsdag 8
oktober. (Intresserad/förslag rasklubbsrepresentant maila senast 3/10.)
SBK – Utökning av rasregister. Angående vidareutbildning av exteriördomare.
(Eventuella förslag om ändring mailas senast 3/10.)
SBK – Information om ansökan om prov för år 2018.
SBK – Kongressprotokoll 2017.
SBK – Motioner till kennelfullmäktige och rapport ang HD.
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•
•
•
•
•

SKK – Inbjudan till utbildningstillfällen om HD/ED-index för avelsfunktionärer och
styrelsemedlemmar.
SKK – UKK möte 7/9, behandlat ärende om parning vit herdehund. Protokollsutdrag
klubben tillhanda om ca tre veckor.
SKK – Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben.
VHK – Svar ang utökning av rasregister.
VHK – Länsstyrelsen Skåne.

§ 8.

Rasspecialen
Kort genomgång av arrangemanget. Styrelsen tackar utställningsgruppen för en mycket
väl arrangerad utställning. Totalt var 40 hundar anmälda. Tre avelsgrupper var inbjudna
tillsammans med fyra uppfödargrupper. Ett stort arbete läggs ner för att alla som deltar
ska få något med sig från utställningen, därför var det extra roligt att arbetet med
sponsorer gav utdelning i många och fina priser. Ekonomisk redogörelse sker senare.

§ 9.

Avelsråd
John Örvill, SBK Avel & Hälsa (avelssamordning) kommer till aktivitetshelgen i Jönköping
och informerar om HD/ED-index. Han har även viss information om vit herdehund.

§ 10. PR/Info
•

”Valp- eller medlemspaket”
Elisabeth hade tagit fram förslag för ”Valp- eller medlemspaket”. Diskuterades. Styrelsen
beslutade om att köra på idén, med vissa modifikationer, under en testperiod om två år
med start 1 januari 2018. Gäller MH. Hundarnas ålder 1–2 år.

•

Vita Svepet
Målsättning om att Vita Svepet ska komma ut 17 september.

§ 11. Verksamhet
•

Arbetsgrupper och aktivitetsombud
Arbetsgrupper
Diskussioner kring arbetsgrupper. Tills vidare har klubben följande arbetsgrupper:
AVEL / HÄLSA / MENTALITET
Avelsråd: Gunilla Andersson (smk), Camilla Åberg, Anne-Christine Stareborn, Malin
Ranestål (kontaktperson MH/MT), Titti Benjaminsson (ansvarig Lathunden).
Sakkunnig mentalitet: Ammie Hultin
Statistikansvarig: Anders Granlund
UTSTÄLLNINGSGRUPP
Anna Dahlberg, Elisabeth Söderström, Gunilla Berglind, Gunilla Andersson
ÖVRIGT
Medlemsansvarig: Elisabeth Söderström (klubbkassören)
Rasinformatör: Camilla Åberg
Info & PR: Gunilla Andersson
Medlemstidning (Vita Svepet): Vakant
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Aktvitetsombud
Mikael och Gunilla får i uppgift att formulera information kring aktivitetsombud.
Ambitionsnivå och vad vi vill uppnå.
•

MH/MT
Mentalbeskrivning
16 september Luleå – Uppfödar-MH (kennel White Ice Wolf) 8 platser (fullt) 1 reserv.
17 september Luleå – MH 8 platser (fullt).
Petra Andersson har ordnat ny beskrivare och figurant. Viktoria Arehult testledare.
8 oktober Flen – Gunilla Berglind inte närvarande, Gunilla A kontaktar henne för senaste
nytt ang hjälp på plats.
Mentaltest + exteriörbeskrivning
30 oktober Örebro – hel korning vit herdehund. MT 8 platser (fullt), 6 vita herdehundar.
Exteriörbeskrivning 6 vita herdehundar. Gunilla A varit i kontakt med Åsa Tiderman ang
exteriörbeskrivning av Chodský Pes.

•

Aktivitetshelg Jönköping
Hittills är fyra personer anmälda. Finns det andra personer som är intresserade är de
också välkomna att delta.

•

Avelskonferensen Sollentuna
Det finns fem medlemmar anmälda till konferensen den 14–15 oktober på Scandic Star i
Sollentuna. Styrelsen har sedan tidigare beslutat om att subventionera kostnaden för
klubbens medlemmar. Styrelsen beslutade om resebidrag med 50% av resekostnaden
för konferensen.

§ 12. Övriga frågor
Diskussion RAS. Målsättning om att ett förslag om ett reviderat RAS skickas till styrelsen
17 september. Separat telefonmöte ang det fortsatta arbetet kring RAS den 25 september,
klockan 20.00.
§ 13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 10 oktober 2017, klockan 19.30.
§ 14. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för kvällens möte.

Justeras:

Anne-Christine Stareborn, mötesordförande

Angelica Zetterlund, justerare

Vid protokollet:

Gunilla Andersson, sekreterare
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