Protokoll 2018-02-20
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb tisdagen den 20 februari, 2018.
Telefonmöte
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: –
Vice ordförande: Anne-Christine Stareborn
Sekreterare: Gunilla Andersson
Kassör: –
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: –
Ledamot: Mikael Ström
Suppleant: –
Suppleant: Angelica Zetterlund
Anmält förhinder:
Malin Ranestål
Ej medverkande pga den jävsituation ledamöterna försatt sig i:
Elisabeth Söderström, Charlotte Barvestad och Gunilla Berglind

§ 1.

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

§ 2.

Val av protokollsförare
Gunilla Andersson förde protokollet.

§ 3.

Val av protokollsjusterare
Anders Granlund utsågs att jämte Anne-Christine Stareborn justera protokollet.

§ 4.

Fastställande av medlemsmöte
Krav på medlemsmöte i samband med årsmötet har inkommit från minst 10% av
klubbens medlemmar.
”Jag kräver att det hålls ett extra medlemsmöte i direkt anslutning och innan till det
kommande årsmötet 10 mars 2018. På det extra medlemsmötet vill jag att frågan om
HD/ED-index och krav på kullindex över 100 diskuteras och att medlemsmötet ger en
rekommendation alternativt fattar ett beslut om hur den kommande styrelsen ska arbeta
vidare med frågorna. Motivet till detta är den turbulens som indexfrågan respektive kravet
på kullindex har orsakat och att jag som medlem inte känner att jag haft möjlighet att
påverka beslutet.”
Att ha ett extra medlemsmöte just innan ett annat medlemsmöte, vilket årsmötet faktiskt
är, är inte helt enkelt ur en demokratisk synvinkel. Klubben har varit i kontakt med
Svenska Brukshundklubben för att be om råd.
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Enligt stadgarna ska klubben behandla yrkande om extra medlemsmöte, styrelsen
bestämmer såväl plats som tidpunkt. Styrelsen bestämmer också OM man ska fastställa
yrkandet.
Diskussioner kring fastställande eller inte fördes med anledning av att klubben nyligen
kallat till och haft medlemsmöte där just frågan om HD/ED-index diskuterats. Kallelsen
var stadgeenligt utlyst. Yrkandet innehåller även punkt som ett medlemsmöte inte kan
fatta beslut om – hur en styrelse ska arbeta styrs av rasklubbens stadgarna. Alternativ
om att ta upp frågan med information och diskussion under årsmötet lades fram.
Styrelsen beslutade dock att fastställa yrkandet på medlemsmöte innan årsmötet, som
då kommer att begränsas till ett 30 minuters möte, med en punkt på agendan.
– Medlemsmötets önskan om styrelsens fortsatta arbete gällande krav på HD-index.
Gunilla Andersson reserverade sig mot beslutet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 5.

Mötets avslutande
Anne-Christine tackade deltagarna och avslutade mötet.

Justeras:

Anne-Christine Stareborn, mötesordförande

Anders Granlund, justerare

Vid protokollet:

Gunilla Andersson, sekreterare
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