
Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr 4/2020 
Datum: 2020-03-16 
Klockan 20.00 Messenger 
 
Närvarande: Charlotte Barvestad, Susanne Sohlberg Conny Olsson, Kate Unemark, Daniella 

Martinsson, Therese Flodin, Gunilla Berglind, Hanna Wallinder (delvis) 

Anmält förhinder:  

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

§1. Mötets öppnade 

- Mötet öppnades av ordföranden Charlotte Barvestad 

 

§2. Val av protokollförare  

- Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark 

 

§3. Val av protokolljusterare  

- Till att justera dagens protokoll valdes Susanne Solberg 

 

§4. Fastställande av dagordning  

- Dagordningen fastställdes. 

 

§5. Föregående mötens protokoll  

- Föregående två mötens protokoll fördigställs, justeras och publiceras snarast.  

 

§6. Kassa-/medlemsrapport  

- Kassan uppgick till: 74.331:- 

- Antalet medlemmar är: 185 

 

 §7. Inkommen/utgående post 

- Inkommande och utgående post noterades. 

 

 §8. Per Capsulam-beslut 

- Senareläggande av årsmötet pga smittorisk beslöts per capsulam. 

 

 



 §9. Planering för att genomföra årsmöte  

- Charlotte redogjorde för diskussionerna med SBK om att möjligheten att ha 

distansårsmöte, maximalt 7 ställen i Sverige. En styrelsemedlem på varje plats, vilket 

skulle möjliggöra för fler medlemmar att kunna deltaga i mötet 

- Förslag på nytt datum prel 9 maj, vi avvaktar coronasituationens vidare utveckling. 

Preliminärt datum meddelas på facebook och hemsidan. 

- Beslöts att begära att få tillstånd till distansårsmöte med några olika platser i landet i 

enlighet med SKK:s riktlinjer.  

- Sussanne S redogjorde för villkoren för avbokningen möteslokalen på Scandic. 

 

 §10. I pipeline just nu 

     Informerades att 

- SBK kongress, datum ligger kvar 

- Regelrevideringskonferensen, ännu ingen ny information 

- Exteriördomarkonferensen, uppskjuten 

- Avelskonferens framflyttad 

- Anatomikurs framflyttad 

 

Hanna anslöt 21:15 

 

§11. Rasspecialen 2020  

- Beslöts att undersöka möjligheten att flytta till 15 augusti  (Norrköping). 

o Kontakt tas med  

 Domaren 

 Östergölands Kennelklubb 

 Ringsekreteraren 

 

§12. Övriga frågor 

- Inga övriga frågor 

 

 § 13. Mötets avslutande 

- Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet Justeras Justeras 

 

 

Kate Unemark Charlotte Barvestad Susanne Sohlberg 
 


