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Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 9/2019 
Datum 2019-09-10 
Klockan: 18.00 via messenger 

Närvarande: Charlotte Barvestad, Kate Unemark, Hanna Wallinder, Daniella Martinsson, 

Therese Flodin  

vid punkten Vallning. kl 18:45 Maria Wägner 

 

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

_______________________________________________________________________ 

 
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 Hanna Wallinder 
 
4) Fastställande av dagordning 

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

a) Föregående mötes protokoll bordlades till nästa möte. 
 
6) Kassa- och medlemsrapport 

a) Kassan uppgår till: SEK 72.089:- 
b) Antalet medlemmar uppgår till: 179 

 
7) Inkommande / utgående post 

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

a) Ordförande redovisade för kontakter med SKK. 
 
9) Arbetsgrupperna 
 

a) Avel, Charlotte 
i) FBBSI diskuterades kort. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 
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b) Hälsa, Hanna 
i) Hanna informerade om hur arbetet med insamlande av hälsostatistik går framåt. 

 
c) Mentalitet, Sussi (ej närvarande) 
 
d) Hundsport, vakant 

i) Sociala träffar, beslöt att försöka genomföra träffar i Göteborg och Östervåla.  
 

e) Vallning 
i) Joakim har avsagts sig uppdrag i vallningsgruppen 
ii) Till ny ansvarig utsågs Maria Wägner 
iii) Maria anslöt till mötet när denna punkt avhandlades. 
iv) Maria informerade att prova på vallning genomförts på Mårtensby Gård, men att 

det ej var tillräckligt många anmälda för att kunna genomföra på Fäboda Gård. 
v) Maria lämnade mötet efter denna punkt. 

 
f) RAS, Hanna 

i) Hanna redogjorde för arbetet med gruppens sammanställning 
 

g) Lathunden, Daniella 
i) Konstaterades att det ej går att använda MAC för att lägga in uppgifter. 
ii) Daniella informerade att hon ännu ej fått något material att lägga in i Lathunden. 

 
h) Medlemmar 

i) Redovisades utfallet av erbjudandet till nya medlemmar. 
 
10) RAS/RUS-konferens 8-10 i Norrköping 

a) Beslöts att anmäla Charlotte och Hanna till konferensen. 
 
11) Rasspecial 2021 

a) Informerades om att ansökan om att förlägga Rasspecialen 2021 i Ransäter är 
inskickad och godkänd. 

b) Informerades att Sopie är CUA. 
c) Beslöts att förslag på domare tas upp på nästa möte. 

 
12) MT2017, 24-25 augusti 

a) Daniella informerade att ingen anmält intresse att delta. 
b) Beslöts att undersöka om det går att få platser på andra ställen i landet. 

 
13) Exteriördomarkonferens 2020 

a) Charlotte informerade hur arbetet fortskrider. 
 
14) Webmaster 

a) Informerades att hittillsvarande webmaster avsagt sig uppdraget pga tidsbrist. 
b) Beslöts att utse Kate Unemark till ny webmaster tills vidare. 

 
15) Vita Svepet 

a) Beslöts att kontakta Petra Andersson, som anmält intresse, för att driva en nystart av 
Vita Svepet.  
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16) Motion till SBK:s kongress 2020 
a) Bordlades till nästa möte 

 
17) Kalender 

a) Therese redogjorde för sitt förslag och hur långt arbetet kommit. 
b) Beslöts att Therese fortsätter enligt förslaget. 

 
18) Rasmonter Stockholms hundmässa dec 2019  

a) Beslöts att ansöka om att delta i Stockholms hundmässa 
b) Informerades att 2 personer hittills anmält sig intresserade att hjälpa till i montern. 
c) Beslöts att uppdra åt Sussie och Gunilla att ansvara för bemanning och schema av 

rasmontern.   
 
19) Montermaterial 

a) Kate och Hanna redogjorde för sitt förslag. 
b) Beslöts att nytt montermaterial köps in enligt förslag.  

 
20) Frågor att bordlägga 

a) Revisorer inbjudan 
b) Arbetshelg 
c) Valberedning inbjudan 

 
21) Övriga frågor 

a) Inga övriga frågor 
 
22) Mötets avslutande 

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


