Protokoll 2017-11-13
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, måndagen den 13 november 2017.
Telefonmöte.
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: –
Vice ordförande: Anne-Christine Stareborn
Sekreterare: Gunilla Andersson
Kassör: Elisabeth Söderström – tom § 7
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: Charlotte Barvestad – tom § 7
Ledamot: Mikael Ström
Suppleant: –
Suppleant: Angelica Zetterlund
Ytterligare närvarande:
Camilla Åberg, valberedningen – from § 5
Anmält förhinder:
Malin Ranestål, Gunilla Berglind

§ 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
Elisabeth Söderström utsågs att jämte ordförande justera kvällens protokoll (§ 1–7) och
Mikael Ström (from § 8)

§ 4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 5.

Valberedningen
Information från valberedningen.

§ 6.

Rasspecialen
Domare till kommande utställningar:
2018 – Margaretha Carlsson, Sverige
2019 – Martin König, Schweiz
Båda domarna har tackat ja till uppdraget.
Styrelsen beslutade att bifalla utställningsgruppens förslag. Paragrafen förklarades
omedelbart justerad.
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§ 7.

Rasklubbsmonter
På grund av den rådande situation och den attityd vi upplever råder mot styrelsen
och klubben i frågan om HD-index beslutade styrelsen att dra tillbaka rasklubbens
medverkan vid rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa, Älvsjö, helgen den 16–17
december 2017. Elisabeth S kollar om vi kan få pengar tillbaka för utlägg – monterplats,
bord och biljetter. I annat fall kommer biljetterna att delas ut till intresserade utan
kostnad.

§ 8.

Avel och Hälsa
HD-index
När det gäller HD-index är Elisabeth S, Charlotte B och Gunilla B jäviga i frågan, i och med
undertecknandet av den skrivelse som inkommit till styrelsen och som skickats till SKK.
De kan därmed inte delta beslutsdiskussion eller beslut i frågan. Elisabeth S och Charlotte
B loggade därför ut från mötet inför paragrafen.
Styrelsen har tagit del av information, skrivelse och frågor som inkommit. Upprepade
kontakter med olika instanser inom såväl SKK och SBK har tagits i frågan. Efter det att
styrelsen diskuterat frågan länge och väl ur många olika aspekter, beslutades att inte
försöka riva upp beslutet utan att det träder i kraft 2018-01-01. Anders G reserverade
sig mot beslutet.
Styrelsen tog sedan ett enat beslut om att en uppföljning av HD-index och dess utfall
ska ske av klubben sex månader efter dess införande.
Beslutades även att styrelsen kallar till medlemsmöten under januari månad 2018.
(Preliminär planering, 20 januari.)
Det är av vikt att klubben publicerar ytterligare information om index, Anne-Christine S
ansvarar. Gunilla A tar kontakt med SKK ang dispensförfarande.

§ 9.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte 11 december 2017, klockan 19.30.

§ 10. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för kvällens möte.

Justeras:

Anne-Christine Stareborn,
mötesordförande

Elisabeth Söderström
justerare § 1 – § 7

Mikael Ström
justerare from § 8

Vid protokollet:

Gunilla Andersson
sekreterare
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