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Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 6/2019 
Datum 2019-05-14 
Klockan: 18.30 via messenger 

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

Berglind, Saskia Brock, 

Adjungerad (19.00-ca 19.20) Joakim Svanström Wallén, Maria Wägner 

Anmält förhinder: Daniella Martinsson, ,Susanne Sohlberg, Hanna Wallinder, 

 

§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 Saskia Brock 
 
§4. Fastställande av dagordning 
 Beslöts att fastställa dagordningen. 
 
§5. Föregående mötes protokoll 
 Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§6. Kassa- och medlemsrapport 
 Kassan uppgår till: SEK 71.552:- 
 Antalet medlemmar uppgår till: 181 st 
 
§7. Inkommande / utgående post 
  
 Inkommande 

 Mail från SBK ang hantering oacceptabelt beteende 

 Mail ang inställd figge-utbildning 

 Mail angående artikel i Brukshunden 

 Mail från SBK ang auktorisation exteriördomare 

 Mail från medlem angående Årets Brukshund 

 Mail från medlem ang RAS-specialen 

 Mail med efterfrågade bilder från medlemmar 

 Inbjudan till Hundens Dag på Jägersro 24:e augusti. 
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 Mail från SBK ang 2019-programserien SKK Play för uppfödare – torsdagen den 19 
sept. 

 Mail från SBK ang förberedelse exteriördomarkonferens. 

 Mail ang saknat RAS-dokument 
 

Utgående: 
 Svar till medlemmar som skickat bilder. 

 Svar ang till saknat RAS-dokument 

 Svar ang artikel Brukshunden 

 
§8. Per Capsulam-beslut 

 Inga beslut tagna sedan förra mötet. 
 
§9. Rapporter från arbetsgrupperna 

 Avel, Charlotte Barvestad 
o Inget att rapportera 

 Hälsa, Hanna Wallinder 
o Hanna Wallinder var ej närvarande. Diskuterades vissa skador och deras 

eventuella uppkomst. Beslöts att se om det går att få fram mer information. 
 Mentalitet Susanne Sohlberg 

o Sussie Sohlberg ej närvarande. 
 Hundsport Gunilla Berglind 

o Några namnförslag till hundsportsgruppen har inkommit, personerna skall 
kontaktas 

o KM – informerades att frågan undersöks. 
o Informerades om att en träff i Torsås är planerad till den 25 maj.  
o Informerade att möjligheten att ha fler sociala träffar på undersöks. 

 Utställning Therese Flodin 
o Rasspecialen 

 Informerades att hittills har tre sponsorer lovat ställa upp, ytterligare 15 
har inte svarat ännu.  

 Beslöts att be Sophie Eklund trycka katalogen 
 Informerades att svar inväntas från domaren angående flyg 
 Informerades att hotell är klart, liksom transport mellan hotell och 

utställningsområdet,  
 VHK är ansvarig för transport mellan Arlanda och hotellet. 
 Bord stolar till domartältet är klart, 
 Bord stolar till VHK:s tält. Om det behövs så hyrs utrustning 
 Informerades att det behövs fler personer som hjälper till med Ras-

specialen. 
 Diskuterades behovet av akutväska till både hund och människa. 

Beslöts att kontakta några företag om ev sponsring av det.  
 Beslöts att kontakta en person om hen önskar stå med på hemsidan som 

CUA. 
 Vallning Joakim Svanström Wallén och Maria Wägner  

o Inte klart med vallarbetsprov. 
o Fler medlemmar behövs i gruppen 
o Finns ett vallanlagstest utannonserat till den 16 juni på Fäboda gård 
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o Beslöts att uppdra till Joakim och Maria att undersöka förutsättningar och 
kostnader för en ev provapådag och återkomma med info till nästa 
styrelsemöte.  
 

 RAS, Hanna Wallinder 
o Hanna Wallinder var ej närvarande. 

 Information och PR,  
o Beslöts att fråga medlemmarna via hemsida och Facebook om de har möjlighet 

att hjälpa till med rasmonter på Hundens Dag på Jägersro 24 augusti. 
 Hemsidan,  

o Ansvarig Sandra Lindell 
 Lathunden 

o Ansvarig Daniella Martinsson 
o Informerades att nya filer har skickats 

 Vita Svepet 
o Vakant bordläggs 

 Medlemsansvarig 
o Kate Unemark 
o Diskuterades förslag på present till helt nya medlemmar som blir medlemmar 

från nu fram till rasspecialen. Beslöts enligt förslag. 
 
§10. Revisorer inbjudan 

 Informerades om att revisorerna är kontaktade och återkommer med förslag på tid till 
VU. 

 
§11. Valberedning inbjudan 

 Bordläggs 
§12. Verksamhetsplan, aktivitetsplan 

 Beslöts att verksamhetsplanen skall gås igenom av samtliga styrelsemedlemmar. 
 
§13. Arbetshelg 

 Bordläggs 
 
§14. Montermaterial 

 Kate informerade om arbetets fortskridande. Kate tar fram ett slutgiltigt förslag efter 
diskussion med Hanna. 

 Föreslogs att göra en videoslinga att visa i klubbens rasmontrar. Beslöts att bordlägga 
till efter sommaren. 

 
§15. FBBSI 

 Bordläggs 
 Saskia skriver underlag och skickar till styrelsen 

 
§16. Övriga frågor 

 Frågan resultatuppdatering av årets vita herdehund diskuterades, beslöts att lägga ut 
förfrågan på hemsidan och facebook. 

 Diskuterades frågan om kalender och beslöts att gå vidare med frågan. 
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§17. Nästa möte 
 Beslöts att nästa möte skall hållas den 18 juni 2019. Detta möte är främst för 

avstämning inför Rasspecialen och andra akuta frågor. 
 
§18. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 
    
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kate Unemark 
 
Justeras 
 
 
 
 
Charlotte Barvestad Saskia Brock   


