Vit Herdehundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr: 1/2019
Datum 2019-01-22
Klockan: 18.30 via messenger
Närvarande styrelsemedlemmar: Charlotte Barvestad, Conny Olsson, Kate Unemark, , Hanna
Wallinder, Mervi Harria, Lotta Wettström
Adjungerade: Daniella Martinsson, Saskia Brock
Anmält förhinder: Susanne Sohlberg,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------§1. Mötets öppnande
Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
§2. Val av protokollförare
Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark
§3. Val av protokolljusterare
Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Lotta Wettström.
§4. Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes
§5. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§6. Kassa- och medlemsrapport
Kassan uppgår till: SEK 74.802:Antalet medlemmar uppgår till: 189 personer
§7. Inkommande / utgående post
Inkommande
 SBK verksamhetsstatistik Uppdrogs till VU att skicka in denna.
 Avsägande av posten som sekreterare och ledamot i styrelsen för VHK från Annica
Johansson
 Mail från medlemmar
 Svar från Finska Kennelklubben
 SKK, ny utställning
 SBK, info nr 1 2019
 Kroppsvallarna, inbjudan kurs beslöts att denna skall läggas ut på hemsidan.

Utgående:
 Fråga till Finska Kennelklubben ang ändring av championatsbestämmelser
 Svar på mail till medlemmar
§8. Per Capsulam-beslut
Beslut att Kate Unemark ä rtf sekreterare fram till årsmötet den 9 mars. Detta medför att
klubbens säte flyttas till hennes hemadress. Adressen finns på klubbens hemsida.
§9. Rapporter från arbetsgrupperna
Hälsa och Mentalitet RAS
 Uppdatering av RAS-dokumentet pågår.
Avel
 Vakant

Utställning
 Klart med domare till 2020.
 Grupp behöver arbeta med 2019 års utställning. Beslöts att be medlemmar via
klubbens facebooksida och på hemsidan att ingå i en sådan grupp.
Hundsport
 Inget att rapportera
 Beslöts att statuterna skall se likartade ut när de läggs på hemsidan.
 Beslöts att inventera vandringspriserna.
 Beslöts att inventera priser.
Ny grupp Vallning
 Beslöts att bordlägga frågan
§10. Årsmöte
Uppdrogs åt VU att förbereda.
§11. Regelrevideringskonferens 9-10 februari
 Charlotte informerade att enligt den internationella rasstandarden gäller ingen
arbetsmerit för Vit Herdehund för att erhålla utställningscertifikat.
 Uppdrogs åt Hanna att yrka på återremiss av ärendet (kravet på arbetsmerit för
utställningscertifikat) så rasklubbarna kan yttra sig
 Efterfrågades konsekvensanalys
 Diskuterades att hänsyn bör tas till internationellt perspektiv
§12. Organisationskonferens 25-27 januari
 Synpunkter måste lämnas snarast
§13. Vita Svepet, info, marknadsföring.
 Beslöts att bordlägga frågan

§14. Övriga frågor
 Delningen på nätet av brukshundsklubbens svar till Vit Herdehundsklubb
o Informerades att Charlotte har diskuterat med föreningscoach.
o Beslöts att publicera vår syn på saken på klubbens facebooksida, på hemsidan
och i den mån det är möjligt i de grupper där det delats.
o Beslöts gå vidare med frågan.
 Föreslogs att ta upp på dagordningen till klubbens årsmöte, att eventuellt skulle söka
medlemskap i Federation Berger Blanc Suisse Internationale (FBBSI)
§15. Mötets avslutande
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet

Kate Unemark

Justeras

Charlotte Barvestad

Lotta Wettström

