
Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 2/2019 
Datum 2019-02-12  
Klockan: 18.30 via messenger 

Närvarande styrelsemedlemmar: Charlotte Barvestad, Conny Olsson,  Kate Unemark, , Hanna 

Wallinder, Mervi Harria, Susanne Sohlberg 

Adjungerade: Daniella Martinsson, Saskia Brock 

Anmält förhinder: Lotta Wettström 

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

§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 Conny Olsson. 
 
§4. Godkännande av dagordning 
 Dagordning godkändes 
 
§5. Föregående mötes protokoll 
 Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§6. Kassa- och medlemsrapport 
 Kassan uppgår till: SEK 78.541:-  
 Antalet medlemmar uppgår till:  182 personer 
 
§7. Inkommande / utgående post 
  
 Inkommande 

 SBK, info om hänvisningsstopp. 
 Bekräftelse från FS på inkommen skrivelse. 
 Fråga från medlem om rekommendation från klubben gällande kurs. 
 Mail från medlemmar. 
 SBK, kallelse till Kongress 2019. 
 Kroppsvallarna, inbjudan till infoträff/utbildning. 
 Mail från föreningscoacher. 
 SBK, inbjudan av utländsk domare. 

 



Utgående: 
 Skrivelse till FS. 
 Rekommendation till utbildning för medlem. 
 Svar på mail från medlemmar. 
 Anmälan till SBK:s kongress 2019. 
 Mail till föreningscoacher. 
 Mail till revisorer 

 
 

§8. Per Capsulam-beslut 
 Godkännande av skrivelse till FS, 23 januari.  
 Beslut att rekommendera medlem till SBK:s instruktörsutbildning, Upp och Hoppa – 

Sund med Hund.  
 
§9. Rapporter från arbetsgrupperna 
 
 Hälsa och Mentalitet, RAS 

 Uppdatering av RAS-dokumentet pågår. Saknas fortfarande information. Den 
kalkylerade tidplanen kommer inte att kunna hållas. 

 
 Avel 

 Vakant bordläggs 
 

 Utställning 
 Ingen rapport 

  
Hundsport 

 Priserna till Årets Vita Herdehundar 
 Plaketter  
 Diplom  
Conny och Mervi ansvarar 

 
Ny grupp Vallning  

 Beslöts att bordlägga frågan 
 
§10. Årsmöte 

 Informerades att konferensrum är bokat på Scandic Talk, Älvsjö. 
 Behöver veta hur många som planerar komma för att veta hur mycket fika som skall 

beställas 
 Representant/er från SBK bjuds in till årsmötet. 
 Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes med vissa korrigeringar. 
 Bokslut är nästan klart. 
 Verksamhetsplanen för 2019 gicks igenom och godkändes med vissa korrigeringar. 

 
  
§11. Regelrevideringskonferens 9-10 februari 

 Hanna fick förhinder i sista minuten och kunde inte resa, någon ny representant gick 
inte att få fram med så kort varsel. VHK har inte fått någon rapport därifrån. 

 



§12. Organisationskonferens 25-27 januari 
 Rapport lämnats till styrelsen tidigare. 

 
§13. Vita Svepet, info, marknadsföring. 

 Beslöts att bordlägga frågan 
 
§14. Övriga frågor 

 Charlotte informerade om rasklubbssamarbetet. 
 
§15. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kate Unemark 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Charlotte Barvestad  Conny Olsson  
  


