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Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 4/2019 
Datum 2019-03-26  
Klockan: 18.00 via messenger 

Närvarande: Charlotte Barvestad, Conny Olsson,  Kate Unemark , Hanna Wallinder, Daniella 

Martinsson, Therese Flodin 

Anmält förhinder: Saskia Brock, Susanne Sohlberg, Gunilla Berglind,  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§1. Mötets öppnande 
 Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Val av protokollförare 
 Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark. 
 
§3. Val av protokolljusterare 
 Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Daniella Martinsson. 
 
§4. Fastställande av dagordning 
 Dagordning fastställdes 
 
§5. Föregående mötes protokoll 
 Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§6. Kassa- och medlemsrapport 
 Kassan uppgår till: SEK 75.103:- 
 Antalet medlemmar uppgår till: 184 personer 
 
§7. Inkommande / utgående post 
  
 Inkommande 

 Rasrepresentant, SBK Halland 

 Fråga från medlem om MH. (FB) 

 Diverse mail ang årsmötesprotokollet 

 SBK, Agria Breed Profile 

 Bo Edoff, SKK, GDPR  

 Vallning, medlem (Joakim Svanström Wallén)  

 Valberedningen  

 Mail från f d medlem  

 Svar från SBK på rasklubbars skrivelse 
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 Diverse mail från medlemmar 

 Kallelse till Stockholmsdistriktets årsmöte 

 Svar från SBK/GS på skrivelse till FS från VHK:s styrelse 

 SBK, inför årsmötet 

 Fråga från eventuell valpköpare om att träffa vit herdehund 

 Fråga om enkätstudie, student SLU 

 Fråga om skänkt vandringspris 
 
Utgående: 

 Div mail ang årsmötesprotokollet 

 SBK, inför årsmötet 

 Svar till medlemmar på diverse mail 

 Svar till medlem om träff med vit herdehund 

 Svar om skänkt vandringspris 

     
§8. Per Capsulam-beslut 

 Beslut att Hanna Wallinder ersätter Anders Granlund som ledamot i VHK:s styrelse 
 Beslut om att årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga på hemsidan och kunna 

rekvireras mot ersättande av kostnader 
 Godkännande av verksamhetsplan att presentera vid årsmötet 
 Beslut om förslag till årsmötet om oförändrade medlemsavgifter 2020. 

 
§9. Rapporter från arbetsgrupperna 

 Arbetsgruppen för Avelsfrågor, uppfödarna som sitter i styrelsen Charlotte Barvestad, 
Susanne Sohlberg, Saskia Brock, Gunilla Berglind 

 Arbetsgruppen Hälsa, Hanna Wallinder Beslöts att Lisa Stenberg skall ingå  
 Arbetsgruppen Mentalitet, Susanne Sohlberg. Mh/MT (Susanne ej närvarande) 
 Arbetsgruppen Hundsport, Gunilla Berglind. KM, sociala träffar (Gunilla ej 

närvarande) 
 Arbetsgruppen Utställning, Therese Flodin (inget att rapportera) 
 Arbetsgruppen Vallning, Joakim Svanström Wallén, (Joakim var ej kallad till detta 

möte) 
 Arbetsgruppen RAS, Hanna Wallinder, beslöts att Linda Johansson, Daniella 

Martinsson skall ingå i gruppen 
 Arbetsgruppen information och PR, VAKANT 
 Ansvarig för hemsidan, Sandra Lindell  
 Ansvarig för Lathunden, Daniella Martinsson (saknar fortfarande inloggning i 

lathunden) 
 Ansvarig för Vita Svepet, VAKANT, bordläggs 
 Medlemsansvarig Kate Unemark  
 Medlem On Line – Charlotte Barvestad och Conny Olsson  
 
Beslöts att samtliga medlemmar i arbetsgrupperna, som ej sitter i styrelsen, skall tillfrågas 
om att de godkänner att deras namn står publikt på hemsidan. 
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§10. Revisorer, inbjudan. 

 Beslöts att bjuda in revisorerna till möte med VU så snart som möjligt 

 

§11. Valberedning, inbjudan. 

 Beslöts att bjuda in valberedningen till ett styrelsemöte, om möjligt före sommaren. 

 

§12. Vallningsansvarig Joakim, inbjudan. 

 Beslöts att bjuda in Joakim att deltaga under Vallningspunkten vid styrelsemöten. 

 

§13. Verksamhetsplanen och aktivitetsplan 

 Beslöts hur arbeta med dessa. 

 

§14.  Arbetshelg. 

 Bordläggs 

 

§15.  Digitala möten 

 Noterades att möjlighet till digitala informationsmedlemsmöten finns. 

§16.  Montermaterial 

 Arbetet med montermaterial pågår, Therese har idéer.  

§17. FBSSI 
 Bordläggs 

 
§18. Övriga frågor 

 Som svar på förfrågan från SBK Halland, beslöts att Kate Unemark skall representera 
VHK i Halland. 

 
§19. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kate Unemark 
 
Justeras 
 
 
 
Charlotte Barvestad  Daniella Martinsson   


