Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb 2020-10-06 via Zoom.

Närvarande: Kristina Ringel, Susanne Solhberg, Linda Johansson, Conny Olsson,
Daniella Martinsson, Therese Flodin, Hanna Wallinder
Lämnat återbud: Gunilla Berglind, Ludwig Malmström
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Justering av protokoll nr 7
4. Inkommande post
(medlem N.Rs förslag om att enbart arbeta mot matadoravel)
Vi röstar enhälligt emot N.Rs förslag om att släppa alla övriga åtaganden
för att enbart ägna oss åt matadoravelsproblematiken. Vi röstar enhälligt
ja för att avelsgruppen diskuterar hur vi kan belysa problematiken och
påminna om vikten av en stor genpool. Vi återkopplar detta till N.R.
5. Utgående post
Beställt info från Skatteverket
6. Ekonomi
Kassa: 85.409,75:- sek. 168 medlemmar.
7. Utbildningar
Grundkurs Anatomi diskuteras. Information kommer på hemsidan.
Figurantutbildning – 5 medlemmar har gått del 1 och del 2, del 3 kommer
18/10.
8. Rapporter:
- Mässgruppen
Inställt pga covid-19.
- Vallning
Medlem M.W åter sig att vara kontaktperson avseende vallning och
information från Kroppsvallarna går till både ordförande och M.W.

- Ras
Behöver justeras. Hanna och Daniella arbetar vidare med
dokumentet.
- Sociala medier
Kort diskussion angående uppdateringar och gratulationer. Vi
fortsätter med MH-grattisar enligt tidigare beslut.
- Hälsa
Årlig info från Agria, Hanna går igenom och ser om något är
avvikande.
- Avel
• Uppdaterad uppfödarlistan – enhälligt ja. Kommer på hemsidan.
• MH i Njurunda – fortsätter som planlagt.
• MH – funderingar kring ett söder om Stockholm i år, Sussi och
Kristina kollar möjligheterna.
• Avelskonferens 17 okt – vi publicerar ett inlägg om det på
hemsidan.
• Valphänvisning/exteriörbedömning: Pga pandemin så ändrar vi
kraven för att få en kull valphänvisad i enlighet med SKKs beslut
om att ersätta utställningsresultat med en exteriörbeskrivning.
Mer information inhämtas från SKK av Linda och publiceras
därefter på hemsidan.
-

Tävling
Angående krav om bruksmerit för certifikat och championat gällande
utställning. Enhälligt beslut om att välja den lägsta av de två
föreslagna nivåerna. Information publiceras på hemsidan samtidigt
som det öppnas upp för att den medlem som vill skicka in funderingar
eller åsikter.

- Från de olika förbunden
• Kristina angående SBKs diskussionsforum som hon deltagit i. Del 1
handlade om ekonomi och verksamhetsberättelse, del 2 kunde
hon inte delta i, del 3 kommer framgent och Kristina deltar där.
• Kristina och Sussi kommer att delta på SBKs distanskongress den
24-25/10.

9. Hemsidan
Inget att rapportera.
10. Stadgar
SBK angående uppdatering av stadgar – vi läser upp oss på infon till nästa
möte.
11. Årsmötesplanering
Påbörja planering avseende digitalt årsmöte, en plan B, om det inte går
att hålla fysiskt möte. Kristina kontaktar SKK angående digitala
möjligheter.
12.Rasspecial för 2021.
Inget nytt att diskutera i nuläget.
13. Övriga frågor
• Årets RAS/RUS-konferens håller Hanna koll på och återkopplar till
styrelsen när information kommer från SBK.
• Årskalender. Therese sköter beställning, tillverkning med mera.
14. Mötets avslutande
Nästa möte: 2020-11-03 kl. 19:15
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