Vit Herdehundsklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr: 4/2018
Datum: 2018-05-02
Närvarande styrelsemedlemmar:
Charlotte Barvestad (ordf),
Susanne Sohlberg (v ordf),
Conny Olsson (kassör),
Annica Johansson (sekr),
Anders Granlund (ledamot),
Kate Unemark (ledamot), ,
Hanna Wallinder (suppleant 1)
Anmält förhinder:
Mervi Harria (ledamot)
Lotta Wettström (suppleant 2)

§1 Mötets öppnande
Mötesordförande Charlotte Barvestad hälsade alla närvarande välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2 Val av protokollförare
- Annica Johansson valdes till protokollförare.
§3. Val av protokolljusterare
Kate Unemark utsågs att jämte Charlotte Barvestad justera protokollet.
§4. Fastställande av dagordning
- Dagordningen fastställdes med den ändringen att §10 utgick då den blivit inaktuell .
§5. Föregående mötens protokoll
Föregående mötes protokoll från den 2018-03-28 och 2018-04-11 gicks igenom och lades
till handlingarna.
§6. Kassa-/medlemsinflytande
- Kassören redogjorde för kassan per den 02 05 2018: 76 694 kr.
Klubben har för närvarande 203 medlemmar.

§7 Inkommande/utgående post
Inkommande
•
Skänkt vandringspris till Rasspecialen från Annicka Barvestad
•
Förfrågan från Sofie Eklund om rekommendation till SBK:s Grundmodul
•
Skrivelse från SKK via SBK att kravet på kullindex omvandlas till rekommendation
Utgående
•
Rekommendation, Sofie Eklund, till SBK:s Grundmodul
§8 Per Capsulam-beslut
•
Rekommendation att Sofie Eklund får gå SBK:s Grundmodul. Ingen kostnad för VHK.
§9. Årsmötesprotokollets justering
- Informerades om anledningen till att årsmötesprotokollet inte är justerat ännu.
§10. Inkommen dispensansökan, kullindex
- Utgår
§11. Skrivelse till SBK, ang funktionärer
- Beslöts att Charlotte ska formulera ett förslag till skrivelse till SBK som sedan skickas till
styrelsen för kommentarer och därefter vidare till SBK FS samt berörda för kännedom.
§12. Rapporterfrån arbetsgrupperna
- Avel: Annica rapporterade från avelsrådet. Beslöts att för valphänvisning införa övre åldersgräns för tik. Valpning skall vara planerad till innan tiken fyllt 8 år.
- Hälsa: Hanna föreslog Daniella Martinsson att ingå i gruppen Hälsa. Informerade även om
att de jobbar med hälsoundersökningen. Beslöts att Daniella Martinsson ingår i gruppen för
hälsofrågor.
- Mentalitet: Conny redovisade.
- Utställning: rasspecialen den 14 juli, Lotta har avrapporterat att arbetet fortskrider planenligt.
- Hundsport: bordlades till nästa möte.
- Ny grupp: RAS bordläggs.
- Informerades om att de nya reglerna för Årets Vita Herdehund är klara att lägga ut på hemsidan. Beslöts att avvakta för vidare diskussion då snart halva året redan gått.
§13 Rallylydnadstävlingen som jubileums arrangemang?
- Beslöts att Charlotte ska undersöka.
§14. Kravet på kullindex, uppdatering
- Informerades om att kravet på kullindex är omvandlat till rekommendation. Beslöts att Charlotte informerar på FB-sidan.
§15 Hemsidan
• Presentation av styrelsen är på gång
• Valphänvisning, beslöts att endast hänvisa planerade kullar där parning är genomförd.
• Hanhundslistan har uppdaterats.
• Uppfödarlistan har uppdaterats.
• Övrigt, inget att rapportera

§16 Vita Svepet, info, m m
- Bordlades till ett senare möte.
§17. MV-konferens, MV på hemsidan
- Informerades om att Charlotte deltar i MV-konferensen.
- Beslöts att Charlotte ska skicka ut en förfrågan till de auktoriserade beskrivarna i klubben
med fråga om de vill stå på hemsidan.
§18. Fråga från medlem ang personer som rekommenderas av klubben till olika utbildningar
och deras namn på hemsidan. Policy
-

Frågan bordlades

§19. Övriga frågor
- Inga övriga frågor
§20 Nästa möte bestämdes till den 30 maj klockan 19.30
§21 Mötesordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse
Vid Protokollet

Annica Johansson
Sekreterare

Justeras

Charlotte Barvestad
Ordförande

Kate Unemark
Ledamöte

