
 
 

 Protokoll nr 1/2011 
Styrelsemöte med Vit herdehundklubb, 28 mars 2011. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Anne-Christine Stareborn, Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Peter Andersson,  

Elisabeth Söderström, Annicka Barvestad och Jessica Jacobsson. 
 
Frånvarande:  Eva-Lena Strömberg och Helena Holmström. 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Anne-Christine Stareborn öppnade mötet. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§3 Val av justerare  
Till justerare valdes Jessica Jacobsson. 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Till sekreterare valdes Camilla Åberg. 
 
§5 Föregående protokoll 
Konstituerande. 
 
§6 Kassarapport 
Saldot den 23/3 var 17 726,81 kronor. 
 
§7 RAS – Avel och hälsa 
 Styrelsen beslutade att hälsoenkäten ska skickas ut till medlemmarna via e-post, till medlemmar 

utan e-post adress postar vi den. Gunilla A lägger upp formulär för enkäten. Kommer även att 
finnas som länk och pdf på hemsidan. 

 Styrelsen beslutade om ett möte med avelsrådet den 4 april. Ordförande bjuder in berörda till 
mötet. Valpförmedlaren Agneta Johansson skall bjudas in till styrelsemötet den 13 juni. 

 Två hundar kommer att mönstras in enligt tidigare styrelsebeslut. Ordförande kontaktar 
vederbörande ägare.  

 Ordförande kommer att delta i SBK RAS/RUS konferens i april.  
 
§8 RUS – Utställning/Mental 
 Ordförande skickar in ändring av Rasspecialen 2013.  
 Annicka B är sammankallande i utställningsgruppen. I gruppen ingår Annicka Barvestad, Elisabeth 

Söderström och Maria Wägner. 
 Klubben arrangerar Mentalbeskrivning den 10 april på Södertälje BK.  
 Vit herdehund har rätt att delta i BIG och BIS-finaler i samtliga nordiska länder. 

 
§9 Aktiviteter inom klubben 
Styrelsen beslutade att Regionerna skall tas bort.  
 
§10 Vita Svepet/hemsidan 
Redaktören, Maria Wägner bjudas in till styrelsemöte den 3 maj. Information och material som 
klubben önskar publicera i Vita Svepet skickas till Camilla Å, som sedan förmedlar detta vidare till 
redaktören. 
  
§11 Skrivelser och rapporter 
Skrivelse inkommit angående överårig tik. Ordförande kontaktar SKK. 
 
§ 12 Övriga frågor 
 Anne-Christine S och Gunilla A arbetar med framtagandet av ny logotyp för Vit herdehundklubb. 
 Styrelsen skall se över hur man blir hedersmedlem i VHK. Punkten hänskjuts till kommande 

styrelsemöte. 
 Gunilla A meddelar uppfödarna om Uppfödarpaketet (Introduktionsmedlemskap) som utarbetats  

av förra kassören Lena Larsson. Ersätter det vi tidigare kallade valpmedlemskap. 
 Annicka B kontaktar Lena Larsson angående klubbens chipavläsare och mätsticka.  

 



 
 

 
§13 Nästa möte 
Tisdagen den 3 maj 2011, kl 19.15. 
 
§14 Avslutning  
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………………………………………….. 
Anne-Christine Stareborn, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Jessica Jacobsson     
 
 


