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Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 7/2019 
Datum 2019-06-18 
Klockan: 18.30 via messenger 

Närvarande: Charlotte Barvestad, Kate Unemark, Saskia Brock, Daniella Martinsson, Therese 

Flodin 

Anmält förhinder: Susanne Sohlberg, Conny Olsson, Hanna Wallinder,  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 Therese Flodin 
 
§4. Fastställande av dagordning 
 Beslöts att fastställa dagordningen. 
 
§5. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom, frågor som rör rasspecialen 2019 tas upp under 
paragraf 10, resten lades till handlingarna. 

 
§6. Kassa- och medlemsrapport 
 Kassan uppgår till: SEK 83.460 
 Antalet medlemmar uppgår till: 183 
 
§7. Inkommande / utgående post 
  
 Inkommande 

 SBK, Beslut SKK/DN 

 Diverse frågor från icke medlem 

 SBK, exteriördomarkonferens 
 Svar på fråga om uteblivet RAS-dokument 

 SBK, ang MT 2017 

 SKK, nyhetsbrev för uppfödare 

 SKK/SBK, rökförbud på tävlingsplatser 

 Utvidgning av rasregister 
 Fråga om omplacering av Vit Schäfer 

 Inbjudan rasmonter Stockholms hundmässa 
 

Utgående: 
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 Fråga om uteblivet RAS-dokument 

 Svar till icke medlem på diverse frågor 

 Svar utvidgning rasregister 
  
§8. Per Capsulam-beslut 

 Beslut om att göra en intresseförfrågan på klubbens hemsida och Facebook om en Prova-på-
dag i vallning. 

 
§9. Information från ordförande 

 Informerades om att allt material som tas fram för klubbens räkning ägs av och skall 
omgående lämnas över till klubben efter avslutat uppdrag för klubbens räkning.  

 Informerades om SKK/DN-beslut rörande en av klubbens medlemmar. 
 Informerades om att Maria Wägner hjälper till med resultatuppdatering av Årets Vita 

Herdehund. 
 Informerades om kontakt med föreningscoach. 

 
§10.  Rasspecialen 2019, Therese F 

 Informerades om antalet anmälda har passerat 40  
 Informerades om att anmälningstiden är förlängd till 27/6 
 Informerades om läget gällande domare och ringsekreterare är under kontroll 
 Informerades om läget gällande sponsorer  
 Informerades om läget gällande priser, rosetter, pokaler 
 Informerades om läget gällande de praktiska detaljerna på plats 
 Informerades om vilka som lovat att hjälpa till.  
 Diskuterades om priser till lotteriet, beslöts om vissa priser 
 

 
§11. MH/MT, Susanne S 

 Frågan om MT/MH (när, var, funktionär) bordlades 
 Beslöts att informera om ändrat datum för friplatser MT 2017 på hemsidan,  

 
§12. Rasspecial 2021 

 Diskuterades placering, 
 Beslöts att undersöka möjligheterna ha Rasspecialen 2021 i Ransäter  
 Beslöts att ha Vänersborgs som andrahandsalternativ 
 Diskuterades alternativa lösningar  

 
§13. Exteriördomarkonferensen 2020, Charlotte B 

 Informerades om den kommande exteriördomarkonferensen och hur arbetet med 
förberedelserna fortskrider.  

 
§14. RAS 

 Beslöts att uppdraga åt arbetsgruppen för RAS att utöka gruppen med en eller två uppfödare 
 
§15. Medlemsträff i Torsås den 25 maj 

 Informerades att en medlemsträff genomförts i Torsås. Klubben tackar de medlemmar som 
ställe upp och gjorde träffen till en trevlig och lyckad tillställning 

 
§16. Ny CUA 

 Informerades att Sophie Eklund har samtyckt till att stå med på vår hemsida som CUA 
 
§17. Kalender 

 Bordläggs  
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§18. Revisorer, inbjudan 

 Informerades om att revisorerna är inbjudna men datum ännu ej är fastställt, då vi inte hittat ett 
datum då alla kan. 

 
§19. Valberedning inbjudan 

 Bordläggs 
 
§20. Verksamhetsplan och aktivitetsplan 

 Beslöts att samtliga i styrelsen skall vara uppdaterade på verksamhetsplanen och se till att 
aktivitetsplanen blir ifylld då man genomför beslutade åtgärder. 

 
§21. Arbetshelg 

 Bordläggs 
 
§22. Djurens dag, Jägersro 

 Beslöts att i år avstå från att delta i år, då vi inte fått tillräckligt många som anmält sig att ställa 
upp i rasmontern. 

 
§23. FBBSI 

 Bordläggs 
 
§24. Övriga frågor 

 Beslöts att ha ett introduktionserbjudande för nya medlemmar fram till den 1 september.  
 Beslöts om villkoren för introduktionserbjudandet  
 Beslöts att Therese och Charlotte tillsammans formulerar text till hemsidan och Facebook-

sidan 
 
§25. Nästa möte 

 Beslöts att till nästa möte försöka få med alla styrelsemedlemmar. Datum som diskuterades 
var 8, 12, 13 augusti. 

 
§26. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 
    
 
Vid protokollet 
 
 
 
Kate Unemark 
 
Justeras 
 
 
 
 
Charlotte Barvestad Therese Flodin   


