Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb 2020-09-09 via Zoom.

Närvarande: Kristina Ringel, Susanne Sohlberg, Conny Olsson, Daniella
Martinsson, Therese Flodin, Gunilla Berglind, Hanna Wallinder.
Ludwig Malmström ansluter under §4
Lämnat återbud: Linda Johansson
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Justering av protokoll nr 7
Övrigt: Tidsfrist för synpunkter angående protokoll samt tidsfrist för
publicering sattes. Justering godkänd
4. Inkommande post
Medlem N R ang. Matador avel flyttas till nästa möte 2020-10-06
Medlem ej fått diplom, Conny skickar ut nytt per post.
Ludwig ansluter till mötet.
5. Utgående post
Utskick av diplom och pokaler är klart
Vandringspris Diskuterades
6. Ekonomi
85.240,75: - i kassan.
170 medlemmar.
7. Utbildningar
Föreningsteknik, ingen anmält sig från styrelsen.
Figurantutbildning 3, 4 & 18 okt, tidigare intresseanmälan funnits ute på
hemsida. 5 medlemmar har anmält sig, 3 lediga platser. Information
läggs ut på hemsida om fler är intresserade. Om övriga 3 platser inte blir
fulla kommer dessa att gå ut till icke medlemmar.
8. Rapporter:
- Mässgruppen. STH Hundmässa inställd.
- RAS. Skickas ut till våra medlemmar under oktober.

-

-

Inget nytt Exteriördomarkompendiet kommer att lämnas in för slutlig
utvärdering. Det gamla kompendiet ligger kvar med mindre justering.
Sociala medier. Ingen uppdatering.
Hälsa/Mentalitet. Sveland har lämnat info om de vanligaste
diagnoserna för Vit Herdehund. Inväntar information från Agria.
Därefter tar vi beslut på hur vi går vidare.
Avel. Ingen uppdatering
Tävling. Nytt Google konto införskaffas för klubbens räkning.

9. Exteriördomarkonferens en 2021. Väntar på datum från SBK
10.Medlemsmöte, Årsmöte, Lokaluppdatering. Studiefrämjandet skall
återkomma med pris.

11.VHK 20 år 2020.
Vi skjuter på firandet till 2021 pga pågående pandemi. Vi funderar vidare
på hur vi kan uppmärksamma det i sociala medier och medlemsnytt.
12.Rasspecial för 2021
Vi behöver hjälp av fler medlemmar med att anordna dagen. Vi kollar
upp boende i Ransäter för medlemmar (Camping och stugor).
13. Övriga frågor. Inga övriga frågor
14. Mötets avslutande
Nästa möte: 2020-10-06. Kl19:15
Protokollet digitalt justerat av ordförande Kristina Ringel
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