Vit Herdehundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Möte nr: 5/2019
Datum 2019-04-23
Klockan: 18.00 via messenger
Närvarande: Charlotte Barvestad, Conny Olsson, Kate Unemark , Hanna Wallinder (från
19.40), Therese Flodin, Gunilla Berglind
Adjungerad (18.40-19.00) Joakim Svanström Wallén
Anmält förhinder: Susanne Sohlberg, Daniella Martinsson, Saskia Brock,

§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 Gunilla Berglind.
§4. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställdes med noteringen att 2 punkter lades till under övriga frågor.
§5. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§6. Kassa- och medlemsrapport
Kassan uppgår till: SEK 68.215:Antalet medlemmar uppgår till: 182
§7. Inkommande / utgående post
Inkommande
 SBK, frågor om exteriörbeskrivning
o Mötet uppdrog till Charlotte att svara.
 Stockholmsdistriktets årsmöte
 SBK. Träningsledarbevis
 SBK, regelrevidering, mondioring
 Inbjudan 29/4, Upplandsdistriktets Rasutvecklingsutskottet
 Kroppsvallarna, info
 SBK, regelrevideringar, lydnad, rallylydnad
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SBK, deltagare MT2017
Inbjudan Regelkonferens 4-5 april 2020
Prima Pet via Lotta Wettström, sponsorförfrågan
SBK, utesluten medlem

Utgående:
 SBK, utesluten medlem
§8. Per Capsulam-beslut
 Inga beslut tagna sedan förra mötet.
§9. Årsmötesprotokollet
 Klart.
§10. GDPR
 Uppdaterat dokument skall läggas ut på hemsidan.
§11. Träningsledarbevis
 Beslöts att be Daniella komma med förslag hur vi hanterar detta i klubben och hur vi
kommunicerar detta till våra medlemmar.
§12. MT2017, Skellefteå
 Informerades om att Brukshundsklubben erbjuder samtliga rasklubbar friplatser till
olika platser i Sverige. Brukshundsklubben har lämnat lista på de hundar som
uppfyller krav för testet, av dessa är det upp till klubben att välja ut lämpliga hundar.
Information läggs ut på hemsidan. Intresseanmälan går till Hanna, sista
anmälningsdagen 10 maj.
§13. Möte med revisorer
 Charlotte informerade om att revisorerna blivit inbjudna till ett möte med VU,
revisorerna återkommer om tidpunkt.
§14. Rapporter från arbetsgupperna
 Avel,
o Charlotte informerade gruppen startat arbetet.
 Hälsa,
o Informerades om att faktainsamling är påbörjad.
 RAS
o Informerades om att det RAS-dokument som tidigare styrelse (som avgick
mars 2018) arbetet med, ännu inte erhållits.
 Mentalitet
o
 Utställning Therese
o Informerades att Therese försöker få ihop en arbetsgrupp inför RAS-specialen
2019.
o Diskuterades RAS-specialen 2020.
 Hundsport Gunilla B
o Diskuterades hur vi går vidare med sociala träffar
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o Informerades att en regelrevideringskonferens, lydnad, rallylydnad och
mondioring i början av april 2020.
o Diskuterades Årets Vita Herdehund
 Vallning Joakim (anslöt kl 18.40 och lämnade när punkten diskuterats färdigt)
o Joakim informerade att han är behörig att vara teknisk ansvarig för
vallanlagsprov
o Informerade att vallanlagsprov måste vara öppen för samtliga raser
o Beslöts att Joakim kontrollerar vad som krävs för arbetsmerit
o Beslöts att Charlotte lägger upp på hemsidan där intresserade att ingå i
Vallningsgruppen uppmanas att kontakta mail vallning@vitherdehund.com.
 Lathunden
o Bordläggs
 Medlemsvård, Kate
o Första utkast på ett brev till nya valpköpare framtaget, lämnas på remiss till
först styrelsen och sedan uppfödare.
 Info och PR
o Charlotte
§15. Verksamhetsplanen
 Verksamhetsplanen följdes upp.
o Konstaterades problem med MH/MT, Ingen möjlighet att hyra banor, men
även att det saknas funktionärer
§16. Hemsidan och Facebooksidan
 Beslöts att de som ännu inte skickat in sin presentation gör det omgående.
 Informerades att diskussion om valphänvisning pågår i avelsgruppen.
 Informerades att diskussion om hanhundslistan pågår i avelsgruppen.
 Informerades att diskussion om uppfödarlista pågår i avelsgruppen.
 Informerades att Sussi hjälper till med uppdateringar på hemsidan.
§17. Vita Svepet, info, marknadsföring
 Bordlägges
§18. Montermaterial (rasmonter)
 Förslag är på gång.
§19. Hantering personärende
 Charlotte informerade.
§20. Kongress 2019
 Info finns att läsa på SBKs hemsida.
§22. Arbetshelg
 Bordläggs
§23. Inbjudan till möte med valberedningen
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Bordläggs
§24. Övriga frågor
 Regelkonferens
o Bordläggs
 Therese föreslog att vi skulle skapa en Vit Herdehundkalender. Therese skriver ihop
ett förslag och skickar på mail.
§25. Nästa möte
 Beslöts att nästa möte skulle hållas den tisdagen den 14 maj kl 18.30.
§26. Mötets avslutande
 Charlotte tackade för visa intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Kate Unemark
Justeras

Charlotte Barvestad

Gunilla Berglind
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