Vit Herdehundsklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr: 7/2018
Datum: 2018-07-24
Närvarande styrelsemedlemmar:
Charlotte Barvestad (ordf),
Susanne Sohlberg (v ordf),
Conny Olsson (kassör),
Kate Unemark (ledamot),
Annica Johansson (sekr)
Hanna Wallinder (suppleant 1)
Lotta Wettström (suppleant 2)
Anmält förhinder:
Mervi Harria (ledamot)

§1
Mötets öppnande
Mötesordförande Charlotte Barvestad hälsade alla närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2
Val av protokollförare
Kate Unemark valdes till protokollförare.
§3
Val av protokolljusterare
Susanne Sohlberg utsågs att jämte Charlotte Barvestad justera protokollet.
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med noteringen att dagens möte i första hand skulle vara ett avstämningsmöte inför rasspecialen 2018 och 2020, samt kort avstämning av frågor rörande den närmaste framtiden.
§5
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes prokotoll genomgång bordlades till nästa möte.
§6
Kassa-, medlemsrapport
Kassan uppgick till 72.544:-.
Medlemsantalet är för närvarande 212 st.
§7
Inkommande/utgående post
Inkommande post
• Skrivelse från L Stenberg ang SBK:s svar
• Information från kroppsvallarna
• Fråga från medlem ang avel
• Skrivelse från L Stenberg ang arbetsgrupp Hälsa
• SM-tävlingar i Blekinge
• Förtjänsttecken Hamiltonplacketten
• Avhopp valberedningen

• Skrivelse från SKK gällande uppfödare
• Inbjudan rasklubbstorgen Stockhoms hundmässa
• Svar från SBK
• Mail från medlem – efterfrågade uppgifter finns i protokoll från 2/5 §15
• Mail från M Wägner
• L Stenberg ang ej kunna göra inlägg på klubbens facebooksida
Utgående post
§8

Per Capsulambeslut
• Beslut om inköp av tält till Rallytävling
• Beslut om införskaffande av Swish
• Beslut om att delta med rasmonter i Stockholm

§9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasspecialen 2018 redogörelse
40 anmälda vara 10 från Norge och 2 från Danmark. 4 valpar.
Katalogen är på gång
Pm görs 25/7
Resultatlistor förbereds
Hotellet är betalt
Domaravtalet är klart
2 ringsekreterare är klart
Reservdomare är avtalad
Fika och mat är klart
Rosetter och pokaler finns
7 personer har erbjudit sig hjälpa till vid behov.
PM skickas till alla anmälda, samt domare och ringsekreterare, på mail

§10 Rasspecialen 2019 och 2020
2019
• Domare och plats klart
• Domare ordnar själv flygbiljett till utställningen.
2020
• Beslöts ansöka om Rasspecial i Norrköping 15/8 2020, beslutet grundar sig på var flest hundar
har en rimlig möjlighet att kunna delta rent geografiskt och transportmässigt.
§11 Rapport från Vit Hedehunds aktiviteter på Eriksöre, Öland
Charlotte redogjorde för Rallylydnadstävlingarna och den inofficiella utställningen som VHK arrangerade under hundveckan på Eriksöre. Allt flöt på bra och många fina resultat uppnåddes.
§12
•
•
•
•
•
•

Rapporter från arbetsgrupperna
Avel – Inget att rapportera
Hälsa och mentalitet – Beslöts att hälsa och mentalitet går ihop till en grupp
Utställning – Fokus ligger just nu på rasspecialen
Hundsport – Inget att rapportera utöver §11 ovan
Ny grupp: RAS. Gruppens sammansättning. Revidering RAS – Bordlades till senare
Ny grupp: Vallning – Bordlades till senare

§13 Hemsidan
För närvarande kommer ingen i styrelsen åt hemsidan, Conny söker lösning.
Beslöts att en enklare variant skall utvecklas med koppling till redan befintlig. Varje arbetsgrupp skall
ansvara för sina respektive flikar. Sussi undersöker lösningar.
§14 Svar till SBK
Svar skrivs. Styrelsen godkänner innan det skickas.
§15

Valberedning, avsägelse och svar

Ulla Karlsson har valt att lämna sin plats i valberedningen.
Beslöts att Charlotte kontaktar Lisa Stenberg angående arbetsgrupp Hälsa.
§16 Medlemsmöte
Beslöt att försöka ordna medlemsmöte i oktober, följande punkter behöver tas upp
• Val av revisorsuppleant
• Fyllnadsval styrelse
• Fyllnadsval valberedning
§17 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
§18 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Kate Unemark

Justeras

Charlotte Barvestad
Ordförande

Susanne Sohlberg
Ledamot

