
Protokoll 5/2020 

Styrelsemöte Vit Herdehundklubb, onsdag 13 maj 2020  

Möte via Messenger. 

Närvarande: Kristina Ringel (ordf), Susanne Sohlberg (v ordf), Conny Olsson (kassör), Linda Johansson 

(sekr), Daniella Martinsson, Ludwig Malmström, Gunilla Berglind, Therese Flodin  

Anmält förhinder: Hanna Wallinder  

§1 Kristina förklarar mötet för öppnat.  

§2 Val av protokollförare för dagens möte: Linda  

§3 Val av justerare: Susanne, att jämte ordförande justera kvällens protokoll 

§4 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes  

§5 Verksamhetsplan 2020.  

 Beslut om arbetsgrupp för förberedelse inför Stockholms Hundmässa 2020 – om den blir av. I 

arbetsgruppen ingår Therese, Linda, Ludwig och Gunilla.  

 Förslag om kurs i föreningsteknik. Styrelsen positiv till förslaget, övervägs och beslutas om på 

kommande styrelsemöte 3/6-2020.  

 Hemsidan. Beslut att Conny och Daniella tar hand om den framgent.  

 Förslag om medlemsnytt/föreningsblad diskuterades. Styrelsen positiv. Linda utarbetar ett 

förslag som bearbetas fram till ett eventuellt beslut och utskick.  

 Angående sociala medier: Det beslutades att Linda, Therese, Susanne och Ludwig ska bilda 

arbetsgrupp för detta.  

 RAS. Det beslutades att arbetet vidare med RAS ska diskuteras på kommande styrelsemöte 

3/6-2020 samt att det öppnades för att eventuellt ta in extern hjälp.  

 Mötesform. Beslut togs att kommande möten ska genomföras via video. Conny kollar pris 

och möjligheter. 

 E-post: Susanne tar helhetsansvar för att lösa ut så att alla som ska ha får tillgång till 

klubbens inbox samt egen mailadress.  

 Årets vita herdar. På grund av pågående pandemi har årsmötet avhållits digitalt varpå 

priserna till Årets herdar inte har kunnat delas ut. Beslut om att diplom skickas via posten. 

Susanne kontrollerar vad det kostar att skicka pokalerna.  

 Sekretess. Vikten av sekretess avhandlades och samtliga närvarande var eniga. Susanne tar 

fram SKKs dokument gällande vad som förväntas av styrelsemedlemmar när det kommer till 

sekretess och mailar detta till samtliga.  

 Övrigt: Conny ordnar med Dropbox. Samtliga styrelsemedlemmar mailar sina telefonnummer 

till Kristina.  

 

§6 Nästa styrelsemöte: Beslut tas att nästa styrelsemöte avhålls via video den 3 juni 2020 kl. 19:00.  

 

Mötet avslutat.  


