Vit Herdehundsklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr 3
Datum: 2018-04-11
Telefonmöte
Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande: Charlotte Barvestad
Vice ordförande: Sussanne Sohlberg
Sekreterare: Annica Johansson
Kassör: Conny Olsson
Ledamot: Anders Granlund
Ledamot: Mervi Harria
Suppleant: Lotta Wettström
Anmält förhinder:
Ledamot: Kate Unemark
Ledamot: Hanna Wallinder

______________________________________________________________________

§1

Mötets öppnande

Mötesordförande Charlotte Barvestad hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Val av protokollsförare
Annica Johansson valdes till protokollförare.

§3

Val av protokollsjusterare
Conny Olsson valdes att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll.
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§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll från den 2018-03-28 bordlades till nästa möte

§6

Kassa-/medlemsrapport
Kassören redogjorde för kassan per den 11/4 2018: 82 000 kr.
Medlemsantalet var 199 medlemmar.

§7

Inkommande/utgående post

-

Inkommande -

-

Utgående -

§8

Kongresshandlingarna
Diskuterades Kongresshandlingarna. Uppdrogs åt Susanne Sohlberg och Charlotte
Barvestad att diskutera dessa närmare och att vidta eventuella nödvändiga åtgärder.

§9

Utbildning för styrelsemöten 21-22 april
Inte avsedd för oss

§10

Presentation av styrelsen på hemsidan
Beslöts att presentationerna ska vara klar till nästkommande helg.

§11

Uppfödarråd
Redovisades att fungerande uppfödarråd har kommit igång. Egen facebooksida har skapats.

§12

Valphänvisning
Bordlades till den 25 april 2018.

§13

Hanhundslistan
Bordlades till den 25 april 2018.

§14

Rallylydnadstävling, Öland
Redovisades att 3 domare och 2 skrivare är klara. Uppdrogs åt Mervi Harria och Charlotte
Barvestad att arbeta vidare med att få in tävlingen på SBK-tävling. Fler funktionärer
efterlystes.

§15

Rasspecialen
LottaWettström redogjorde att det är klart med arrangören, ringsekreterare och domare.
Anmälan till rasspecialen kommar att finnas på hemsidan. Beslöts att bjuda in övriga
nordiska rasklubbar. Redogjordes att det ej är klart med sponsorer. Redovisades att en
mindre grupp med medlemmar har bildats för att jobba med Rasspecialen.

§16

Inofficiell utställning
Beslöts att Charlotte Barvestad skall jobba vidare med detta.

§17

Årets vita herdehund, poängberäkning, priser
Beslöts vara klart till nästkommande möte.
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§18

KM
Beslöts att Mervi Harria skall återkomma med färdigplanerat KM till nästkommande möte.

§19

Uppvaktning
Beslöts att uppvakta suppleant Hanna Wallinder som fått en dotter.

§20

Övriga frågor
Redogjordes för att protokollet från extra medlemsmötet fortfarande saknas.

§21

Nästa möte
Beslöts att nästa möte skall vara 2018-05-02 kl 19.30.

§22

Mötets avslutas
Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet

Vid protokollet

Annica Johansson

Justeras:

Charlotte Barvestad,
mötesordförande
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Conny Olsson

