
 

 Protokoll nr 2/2011 
Styrelsemöte med Vit herdehundklubb, 3 maj 2011. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Peter Andersson, Elisabeth Söderström, 

Annicka Barvestad och Jessica Jacobsson. 
 
Frånvarande:  Helena Holmström, Eva-Lena Strömberg och Anne-Christine Stareborn. 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet. 
 
§2 Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 
 
§3 Val av justerare  
Till justerare valdes Elisabeth Söderström. 
 
§4 Val av mötessekreterare 
Till sekreterare valdes Camilla Åberg. 
 
§5 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§6 Kassarapport 
Saldot den 2/5 var 18 745 kronor.  
 
§7 RAS – Avel och hälsa 
 Ordförande ska omgående kalla avelsrådet till ett möte. Gunilla A kontaktar Malin Eriksson inför 

arbetet med avelsrådet.  
 Camilla Å skickar en skrivelse till SKK angående överårig tik. Camilla Å återkopplar om SKKs 

arbetsgång.  
 Två mönstringsansökningar har inkommit. Dessa skickas vidare till avelsrådet. 

 
§8 RUS – Utställning/Mental 
Utställning:  
 Annicka B kallar till separat utställningsmöte.  

Mental: 
 MT planerat den 22 oktober på Södertälje BK.  

 
§9 Aktiviteter inom klubben 
 Rasspecialen i augusti 
 Klubbmästerskapet i september 
 MT i oktober 

 
§10 Vita Svepet/hemsida 
 På grund av dåliga telefonförbindelser bjuds Maria Wägner istället in till nästa möte den 9 maj  

klockan 20.00.  
 Gunilla A uppdaterar hemsidan kontinuerligt.  

 
§11 Skrivelser och rapporter 
 SBK har skickat en förfrågan angående hälsoprojekt. Gunilla A svarar SBK.  
 Lena Larsson har fått svar från SKK angående bidrag till uppfödarmöte. Vi fick avslag på grund  

av för låga omkostnader.  
 Skrivelse har kommit in angående klubbvästar. Punkten hänskjuts till nästa möte. 

 
§ 12 Övriga frågor 
 Gunilla A skickar förslag på den nya logotypen till styrelsen.  

 



 

 
§13 Nästa möte 
Tisdagen den 9 maj 2011, kl 20.00. 
 
§14 Avslutning  
Vice ordförande tackade alla deltagande och avslutade mötet. 
  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………………………………………….. 
Gunilla Andersson, vice ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Elisabeth Söderström     
 
 


