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Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 11/2019 
Datum 2019-11-17 
Klockan: 19.00 via messenger 

Närvarande: Charlotte Barvestad, Conny Olsson, Kate Unemark, Therese Flodin, Gunilla 

Berglind, Saskia Brock, Daniella Martinsson, Hanna Wallinder 

 

Anmält förhinder: Susanne Sohlberg, 

 
1) Mötets öppnande 

a) Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2) Val av protokollförare 

a) Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark 
 
3) Val av protokolljusterare 

a) Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Saskia Brock 
 
4) Fastställande av dagordning 

a) Beslöts att fastställa dagordningen. 
 
5) Föregående mötes protokoll 

a) Föregående möten protokoll hänsköts till nästa möte. 
 
6) Kassa- och medlemsrapport 

a) Kassan uppgår till: SEK 74.152:- 
b) Antalet medlemmar uppgår till: 186 

 
7) Inkommande / utgående post 

a) Inkommande och utgående post gicks igenom. 
 
8) Information från ordförande 

 Ordförande informerade från RAS/RUS-konferensen i Norrköping 8-10 nov 
o Charlotte och Hanna informerade om diskussioner om meritkraven i 

rasklubbarna  
o Informerades om att många MH/MT-funktionärer faller bort. Hur få fler att 

utbilda sig? 
o SBK har gjort en stor hälsoenkät, vikten av uthållningshetsprov underströks. 

 
 Informerades om den skriftliga omröstningen ang grundstadgeändring i SBK. 
 Beslöts att skicka en enkät till medlemmarna angående meritkrav för Championat och 

cert. Frågan kan ej beslutas av Vit Herdehundklubb, men styrelsen tycker ändå det är 
viktigt att ta reda på medlemmarnas åsikt. 
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9) Arbetsgrupperna 

Redovisning från arbetsgrupperna hänsköts till nästa möte. 
 
10) Rasspecial 2021 

a) Ett par namnförslag diskuterades och överenskoms, beslöts att kontakt skall tas med i 
första hand en och om hen inte kan den andre. 

 
11) Kalender (Therese) 

a) Therese informerade om hur arbetet med kalendern fortskrider. 
 
12) Rasmonter Stockholm Hundmässa 14-15 

a) Gunilla informerade om hur bemanningsläget ser ut just nu.  
b) Therese ansvarar för monterbygget.  
c) Kate informerade att nytt montermaterial troligtvis inte kommer att behövas i år.  

 
13) Frågor att bordlägga 

a) Revisorer inbjudan 
b) Arbetshelg 
c) Valberedning inbjudan 
d) Motion till SBK:s kongress 2020 
e) Exteriördomarkonferensen 2020 

 
14) Årsmöte 2020 

a) Beslöts att årsmötet skall kallas till lördagen den 14 mars i Stockholmstrakten.  
 
15) Mötets avslutande 

a) Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Kate Unemark 
 
 
Justeras 
 
 
Charlotte Barvestad   Saskia Brock  


