
 

 
Protokoll nr 5/2011 
Styrelsemöte med Vit herdehundklubb, 11 juli 2011. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Anne-Christine Stareborn, Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Peter Andersson, 

Elisabeth Söderström, Annicka Barvestad och Eva-Lena Strömberg. 
 
Frånvarande:  Jessica Jacobsson 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 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 11/7 var 26 289,81 kronor.  
 
§7 RAS – Avel och hälsa 
 Mönstringar läggs från och med den 1 juli över på SBK Avel och Hälsa efter möte med SBK  

Yvonne Brink och Bo Wiberg. Styrelsen kommer att agera som sakkunnig i frågan. Camilla Å 
meddelar berörda parter angående beslutet.  

 Förfrågan angående mönstring har inkommit, ärendet skickas vidare till SBK Avel och Hälsa. 
 Styrelsen har tagit upp problemet med bristen på auktoriserade inmönstrare med SBK. På 

uppmaning av SBK lämnar klubben förslag på tre exteriördomare som tillfrågas om att bli 
auktoriserade inmönstrare. Styrelsens förslag är: Yvonne Brink, Ann-Christine Edoff och Bo 
Wiberg. 

 
§8 RUS – Utställning/Mental 
Utställning: 
 Styrelsen beslutade att ta fram ett brodyrmärke. 
 Maria Wägner har avgått från utställningsgruppen. 

Mental: 
 Inget nytt att rapportera. 

 
§9 Aktiviteter inom klubben 
 Klubbmästerskap, Charlotte Barvestad bjuds in till ett specialmöte den 1/8.  

 
§10 Vita Svepet/hemsidan 
Vita Svepet ska komma ut inom kort.  
Gunilla uppdaterar kontinuerligt hemsidan.    
 
§11 Skrivelser och rapporter 
 Skrivelse från SBK angående den nya arbetsgången när det gäller mönstringar. 
 Skrivelse från SBK angående utbildningsförfarandet för domare som söker vidareutbildning på 

SBKs raser har inkommit.  
 Ordförande meddelar medlem om styrelsen beslut att ge avslag på frågan om riktpriser för 

parningsavgifter. 
 Förfrågan från medlem om hur mycket hanar/tikar får användas i avel, innan en ordentlig  

utvärdering görs, skickas vidare till avelsrådet.  
 Förslaget från medlem angående genetikkunnig person i avelsrådet, skickas vidare till avelsrådet.  
 Förfråga från medlem om titeln SE(u)UCH skulle kunna bli aktuell för vit herdehund, Annicka B 

tar på sig att föra frågan vidare.  
 Skrivelse från SBK angående rasutställning 2014 har inkommit.  

 



 

 

§ 12 Övriga frågor 
 Styrelse beslutade att namnbytet för Vit herdehundklubb kommer att träda i kraft 2012.  

Det nya namnet, som beslutades vid årsmötet 2011, är Svenska Vit herdehundklubben. 
 Vi har inte fått någon mer information angående revisionsförslaget för MT. 
 Klubben har fått inloggningsuppgifter till sidan Köpahund.se. Vi kan i nuläget inte ändra bild. 

Gunilla A har haft kontakt med ansvariga på Köpahund.se.  
 Utställnings- och KM-möte den 1/8, klockan 19.15. Alla ansvariga är inbjudna för att informera  

hur arbetet framskrider. 
 
§13 Nästa möte 
Måndagen den 23 augusti 2011, kl 19.15. 
 
§14 Avslutning  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………………………………………….. 
Anne-Christine Stareborn, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Elisabeth Söderström, justerare  
 
 
 


