Protokoll 2018-01-15
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, måndagen den 15 januari, 2018.
Telefonmöte
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: –
Vice ordförande: Anne-Christine Stareborn
Sekreterare: Gunilla Andersson – tom § 2
Kassör: Elisabeth Söderström
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: Charlotte Barvestad
Ledamot: Mikael Ström
Suppleant: –
Suppleant: Angelica Zetterlund
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 meddelade att på grund av e-post till styrelsen där det framförs
personliga hot från en annan styrelseledamot väljer hon att inte närvara vid fortsatt möte.
Gunilla lämnade därmed mötet. Angelica Zetterlund valdes som protokollförare.

§ 3.

Val av protokollsjusterare
Mikael Ström utsågs att jämte Anne-Christine Stareborn justera protokollet.

§ 4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 5.

Föregående protokoll
Styrelsen justerar gemensamt föregående protokoll 2017-12-11.

§ 6.

Kassa-/medlemsrapport
Elisabeth Söderström redogjorde för kassan per den 15 januari: 80 895,74 kr. Klubben
har för närvarande 190 medlemmar. Underlag har skickats till revisor.

§ 7.

Inkommande/utgående post
Inkommande
• SBK – Checklistor för att arrangera tävlingar i mondioring
• SBK – Rasklubbars verksamhet 2017
• SBK – SBK-info nr 7, 2017
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•
•
•
•
•
•

SBK – Remiss utbildningsplan mental
SBK – Förlängd anmälningstid lokal ordförande/representant till Kongressen 2018
SBK – Enkät om MH
SBK – Utskottet för avel och hälsa: Kommunikationsbrev nr 2 2017
SBK – Påminnelse, förslag på bruksdomare och figuranter till SM och NoM 2018
SKK – Dispensansökan parning

Utgående
• Skyndsam dispens HD-index – vit herdehund– SKK/SBK
• Information kring index brevledes till de utan e-post
• Kallelse till årsmötet
• Kallelse till medlemsmöte Vit Herdehundklubb
• Om hälsoprogram och insamling av information
§ 8.

Verksamhet
Klubbens arrangemang av MH och MT.

o

16 september – Uppfödar-MH, kennel White Ice Wolf
Luleå Brukshundklubb
8 deltagande hundar; varav 5 vita herdehundar, 3 briard.
Beskrivare: Mia Fredrika Fredriksson
Testledare: Victoria Arehult

o

17 september – MH
Luleå Brukshundklubb
8 deltagande hundar; varav 1 vit herdehund, 1 norsk buhund, 5 tyska schäfrar, 1 collie.
Beskrivare: Mia Fredrika Fredriksson
Testledare: Victoria Arehult

o

30 september – Korning (MT & Exteriörbeskrivning)
Örebro Brukshundklubb
8 deltagande hundar; varav 6 vita herdehundar, 1 tysk schäfer, 1 chodský pes.
Domare: Sven-Einar Holmsten och Martti Keskinen
Exteriörbeskrivare – vit herdehund: Gunilla Andersson
Exteriörbeskrivare – chodský pes: Åsa Tiderman

o

8 oktober – MH
Flen Brukshundklubb
6 deltagande hundar; varav 1 vit herdehund, 2 tyska schäfrar, 1 collie, 1 labrador, 1
malinios.
Beskrivare: Ammie Hultin
Testledare: Victoria Arehult

§ 9.

Avelsråd

o

Om hälsoprogram och insamling av information
Bordläggs till nästa styrelsemöte.

o

Valphänvisning
Uppdaterad text för klubbens valphänvisningsregler bordläggs till nästa styrelsemöte.
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§ 10. Valberedningen
Valberedningen, Camilla och Ulla, har följt händelserna runt styrelsen bland annat via
protokollen. Redan tidigt under året framkom att stämningen/klimatet i styrelsen inte var
tillfredsställande. Kontakt togs med föreningscoach för att arbeta med detta. Tyvärr blev
det inte så pga oroligheterna runt hälsoprogram. Massivt tryck på styrelsen via sociala
medier. Problematiken med att kommentera som förtroendevald. Som styrelseledamot
står man bakom de beslut som fattats. En fråga kring protokollen framfördes ang
Hälsoprogram och HD/ED-index som har diskuterats på flera möten utan att det
kommenterats och först under novembermötet finns en reservation. Bra beslut att göra
ett erfarenhetsmöte, rallylydnadstävlingarna. Arbetsgrupper har diskuterats, saknar dock
info om en ev uppfödargrupp som ni diskuterade i juni. Camilla och Ulla väl medvetna om
att det planeras att avsätta sittande styrelse. Valberedningen är inte underställd styrelsen
utan årsmötet. God föreningssed att förslag till styrelsen går via valberedningen. De
inbjudna gästerna från SBK och FS är informerade om den rådande situationen i klubben.
Några få nomineringar till styrelse har inkommit, även förslag på personer som redan har
mandatperiod kvar. Svårigheter att få ihop en kompetent styrelse som genomsyrar alla
medlemmar pga skriverier på nätet. Problematiken med att hängas ut offentligt, det är
inte så många som vill ställa upp på dem premisserna när det gäller ideellt
arbete. Valberedningens huvuduppgifter att säkerställa klubbens firmatecknare.
§ 11. Årsmöte 2018
Förbundsordförande Rolf Weiffert har tackat ja till uppdraget som ordförande på
årsmötet. Förslag på lokaler finns och vi väntar på svar.
§ 12. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2017
Redovisning från arbetsgrupper och av arrangemang skickas till Anne-Christine.
Utvärdering RAS 2017
Kollar med Gunilla angående status.
§ 13. Verksamhetsplan 2018
Arbetet påbörjat.
§ 14. Medlemsmöte
Medlemsmöten arrangeras den 27 januari, klockan 13.00 i Umeå och Jönköping. Samma
dagordning på båda platserna.
§ 15. Hedersplanketter
Förslag om införande av fler hederspriser bordläggs till nästa möte
§ 16. SBK verksamhetsstatistik
Verksamhetsstatistik för klubben gicks igenom. Anne-Christine skickar in uppgifterna till
SBK.
§ 17. SBK remiss Organisation 2020
Gicks igenom, uppdrogs till Anne-Christine att svara.
§ 18. SBK remiss utbildningsplan mental
Gicks igenom, uppdrogs till Anne-Christine att svara.
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§ 19. Skrivelsen Vit herdehund – Verkligheten bakom statistiken
Anne-Christine kontaktar Linda Johansson.
§ 20. Övriga frågor
o Förfrågan om rasklubbsrepresentant
Elisabeth har fått en förfrågan från Sofie Eklund om att få representera Vit
Herdehundklubb på Mellannorrlands årsmöte. Elisabeth ombads be Sophie att skicka
e-post till styrelsen.
o Diskussion om omprövning av index
Charlotte ville lägga till diskussion om omprövning. Bordläggs till nästa möte.
§ 21. Nästa möte
–
§ 22. Mötets avslutande
Anne-Christine tackade deltagarna och avslutade mötet.

Justeras:

Anne-Christine Stareborn, mötesordförande

Mikael Ström, justerare

Vid protokollet:

Angelica Zetterlund, mötessekreterare
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