STYRELSEPROTOKOLL FÖR VIT HERDEHUNDKLUBB 2020-11-03 VIA ZOOM.
Närvarande: Kristina Ringel, Susanne Solhberg, Linda Johansson, Conny Olsson,
Daniella Martinsson, Therese Flodin, Gunilla Berglind, Ludwig Malmström,
Kommer in vid punkt 7 - Hanna Wallinder
Lämnat återbud:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Godkänns
3. Justering av protokoll nr 8
Godkänns
4. Inkommande post
Från C.Å och M.G
5. Utgående post
Svarat M.G och N.R
6. Ekonomi
168 medlemmar
86.198,35 sek.
7. Program för våren 2021
3 MHn på 3 olika orter under första halvåret 2021.
8. Profilprodukter
Olika alternativ diskuteras. Återkoppling till Linda senast 14/11-20.
9. Rapport om MH
Linda och Sussi: Kort info drogs om MHet som arrangerades i Njurunda
31/10-2020.
10.Rapporter:
- Mässgruppen - pandemistopp
- RAS
Inget nytt
- Sociala medier
4 inlägg sedan senaste styrelsemötet + livesändning större delen av
lördagen 31 oktober med anledning av MH.
- Hälsa

-

-

-

-

-

Informationen från försäkringsbolagen är under bearbetning av
Hanna.
Avel
Matadoravel
Inväntar för närvarande svar av N.R
Tävling
Diskussion angående framtida tävlingar inom klubben. Therese
arbetar på ett förslag.
Utbildning
Figurantutbildning klar.
Ingen har anmält intresse för exteriörbeskrivarutbildning.
Utställningar/Rasspecial
Conny arbetar med hur vi ska kunna få till en special med rådande
pandemi-restriktioner.
Vallning
Inget nytt
Från de olika förbunden
Ang. representanter från VHK på kongresser och liknande.
Angående krav om arbetsmerit för certifikat och championat inskickat
till SBK, info kommer i Medlemsnytt.

11. Stadgarna
Vi har gått igenom stadgarna och kommit fram till att det inte är några
ändringar som ska göras.
12. Ang. Medlemsnytt
Vi fortsätter som påbörjat.
13. Årsmöte i vår – digitalt eller fysiskt? 13 mars 2021.
Valberedning - Kristina kontaktar valberedningen med anledning av
deras förestående arbete som ska presenteras till styrelsen senast 15
november 2020 samt kontaktar SKK angående lösningar avseende
årsmöte i pandemitider. Medlemsmöte i år – digitalt eller fysiskt?
Eventuellt fysiskt medlemsmöte är beroende av om det blir ett fysiskt
årsmöte eller inte, det kommer i så fall sannolikt att hållas samtidigt.
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande
Nästa möte: 2020-12-02 kl. 19:15
Uppdaterad till pdf fil 2020-12-13

