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I slutet av mars månad, nästan direkt efter årsmötet, valde Jenny Olsson (ledamot) att
lämna styrelsen. Styrelsen tog kontakt med SBKs föreningscoacher för att få hjälpt med hur
vi skulle agera. När man väljer att hoppa av direkt efter årsmötet ställer det tyvärr till det
för övriga i styrelsen. Efter kontakt med föreningscoachen valde styrelsen att flytta upp
Mikael Ström till ordinarie ledamot och Anna Dahlberg till förste suppleant. Ännu ett år har
arbetsbelastningen varit mycket hög på några enskilda individer i klubben.
Allt arbete som utförs i klubben sker helt på ideell basis, på fritiden – av medlemmar som
brinner för rasen vit herdehund. Det är viktigt att rekrytera ytterligare engagerade
klubbkompisar till arbete i klubben, men det är också viktigt att dessa stannar kvar och
inte lämnar sitt uppdrag efter kort tid.

Styrelsen
Styrelsen har under 2016 haft 12 protokollförda möten varav 10 styrelsemöten, ett
konstituerade möte samt årsmötet i Studiefrämjandets lokal, Norrköping den 5 mars.
Rasklubbsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade bestämmelser
och föreskrifter, bland annat;
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

representera rasklubben,
fullgöra sin del av ansvaret för vit herdehund avelsfrågor i enlighet med av
Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer,
ansvara för rasklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar,
utställningar och andra aktiviteter,
bereda ärenden som ska behandlas av medlemsmötet,
verkställa av medlemsmötet fattade beslut och uppdrag,
ansvara för rasklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens,
avge rasklubbens årsredovisning till årsmötet,
auktorisera funktionärer enligt fastställda regelverk,
utse delegater och suppleanter till kongressen,
senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om
rasklubbsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner,
avge yttranden över av förbundsstyrelsen remitterade ärenden,
överlämna de handlingar eller annan information som förbundsstyrelsen begär
utan dröjsmål samt
i övrigt sköta rasklubbens angelägenheter.

Årsmöte / Medlemsmöten
Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokaler i Norrköping, den 5 mars.
Antal röstberättigade som deltog: 6 st.
Vid årsmötet delades också Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken valör brons ut till:
Gunilla Andersson
Malin Ranestål
Anne-Christine Stareborn
Elisabeth Söderström
I anslutning till årsmötet hölls också ett medlemsmöte där 4 medlemmar valt att delta.
Bland annat diskuterades medlemstidningen Vita Svepets fortsättning. Medlemsmötet gav
styrelsen till uppgift att se över kostnaden för en tryckt tidning/år. Medlemsmötet tog även
upp frågan om introduktionsmedlemskap. Medlemsmötet gav styrelsen till uppdrag att
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titta över eventuella kostnader för att få stå med på uppfödarlistan. SBKs förslag för
revidering av MT presenterades och diskuterades. Redogörelse av läget för RAS och från
medlemsmötet framkom önskemål om att avelsrådet i den fortsatta revideringen av RAS
ser över texter angående registreringen och rekommendationer av antal valpar per hund.
Ett medlemsmöte som trots det låga deltagarantalet bjöd på många givande diskussioner.

Representation
I sin roll som ordförande företräder denne klubben, och är alltid den som blir kallad till
organisationskonferensen. Till kongressen utser styrelsen delegat (VHK har för
närvarande en röst på kongressen). Vid inbjudan till centrala konferenser tas alltid upp
vem som ska åka och om det finns någon ytterligare som önskar närvara om vi har
möjlighet att skicka ytterligare deltagare i styrelsen. Styrelsen har ambitionen att om
möjligt skicka två representanter då vi anser att nätverkande och att skapa kontakter i
organisationen är viktigt såväl för klubben som dess styrelsefunktionärer. (Vid centrala
konferenser bekostar förbundet resa och boende för en representant. Vid kongressen bekostar
förbundet resa och klubben delegatens boendekostnad.) Till övriga konferenser och möten
deltar den eller de som kan företräda klubben på bästa sätt. I de fall det är möjligt deltar
alla som har intresse av ämnet.
Under året har Vit Herdehundklubb varit representerat enligt följande:
SBK Avel & Hälsa – MT revidering telefonmöte, 27 januari
Malin Ranestål, Anders Granlund, Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström och Camilla
Åberg deltog på mötet med information från Jan Gyllensten och Kirsten Wretstrand.
SBK Organisationskonferens, 29–30 januari
Gunilla Andersson, Anne-Christine Stareborn
SBK Kongress, 14–15 maj
Gunilla Andersson
SBK RAS/RUS konferens, 5–6 november
Gunilla Andersson, Anne-Christine Stareborn
Klubben har varit representerat vid samtliga rasklubbsmöten:
(i samband med konferenser och kongress)
28 januari, Gunilla Andersson, Anne-Christine Stareborn
13 maj, Gunilla Andersson
4 november, Gunilla Andersson, Anne-Christine Stareborn
SBK Avel & Hälsa – MT revidering fälttest
Anne-Christine Stareborn (13 mars, Lövsättra)
Gunilla Andersson och Malin Ranestål (3 april, Lilla Edet)
Då plats fanns kvar den 12 mars i Lövsättra erbjöd klubben intresserade medlemmar att
höra av sig – ingen deltog.
Informationsmöte om SKK organisation – 19 november
Anne-Christine Stareborn (Stockholm), Mikael Ström (Jönköping) fick förhinder.
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Telefonmöten SBK Avel & Hälsa Avelssamordning
28 april, Gunilla Andersson
29 september, Gunilla Andersson
Dialogmöten med Förbundsstyrelsen
15 augusti, Gunilla Andersson
21 september, Gunilla Andersson
SBK Upplands distrikt – Anne-Christine Stareborn
SBK Stockholms distrikt – Anne-Christine Stareborn
SBK Östergötlands distrikt – Barbro Fransson

Uppfödare
Klubben planerade anordna ett avelsmålsmöte under året, något som tyvärr inte blivit
verklighet. Diskussioner har förts med andra rasklubbar om att försöka samarrangera.
Däremot är det planerat för ett avelsmålsmöte under 2017, i samarbete med SBK Avel &
Hälsa.
Under året har vi inte fått in någon förfrågan angående ”Introduktionsmedlemskap” dvs
erbjudande till uppfödare för nya valpköpare. Information om medlemskap har
presenterats för uppfödare genom medlemsansvarig.

Utbildning
Klubbfunktionärer och klubbmedlemmar som gått utbildning för uppdrag i klubben eller
blivit rekommenderad av rasklubben till utbildning.
•
•
•
•

Lathundsutbildning, 5–7 februari på Scandic Södertälje. Malin Ranestål deltog.
Malin Ranestål har avlagt examination som exteriörbeskrivare för vit herdehund.
Charlotte Barvestad har genomgått utbildning för MV – mentalbeskrivare valp.
SKK Avelskonferens (avelsfunktionär/styrelsemedlemmar) 18–19 november där
Gunilla Andersson deltog.

Avel och hälsa
Avelsrådet som tidigare var en provisorisk lösning har fått fortsätta sitt arbete under det
gångna året. Detta för att det ska etableras en arbetsro i gruppen med fokus på
revideringen av RAS (som styrelsen ansvarar för).
Avelsrådet har haft tre telefonmöten och en arbetshelg under året. Kontakt via e-post och
telefon har varit frekvent.
Avelsrådet har bestått av:
Camilla Åberg (sammankallande)
Titti Benjaminsson
Malin Ranestål
Anne-Christine Stareborn
Gunilla Andersson
Ammie Hultin
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Avelsrådet har ett nära samarbete med SBK Avelssamordning/SKK där man utan dröjsmål
besvarar frågor, tar fram underlag och presenterar information. Representanter ur
avelsrådet har deltagit vid möten och arbete gällande avel och hälsa.
Fokus under året har främst varit:
• Revidering RAS
• Revidering MT
• Exteriörbeskrivningar (lägga in protokoll och utvärdering)
• Hälsoprogram
Avelsrådet hade en arbetshelg 18–20 mars på Vishult, Östergötland där man främst
arbetade med revideringen av RAS. Malin Ranestål och Gunilla Andersson var de som hade
möjlighet att närvara.
Avelsrådet har under det gångna året även haft upprepade diskussioner med såväl SKK/AK
och SLU gällande DNA-test (DM) och avelsrekommendationer. I samband med revidering
av RAS har också förslag diskuterats ang hälsorapportering. Ammie Hultin och Malin
Ranestål har genomfört och avslutat sitt arbete med rasprofil gällande mentalitet.
Avelsrådet arbetar kontinuerligt med att lägga in de exteriörbeskrivningsprotokoll som
kommer till oss i Lathunden. Ansvar för exteriörprotokollen ligger på rasklubbarna.
Klubben har köpt en licens till Lathunden som Anders Granlund använder i sin roll som
ansvarig för statistik. Man har arbetat med att ta fram statistik gällande MH och hälsa som
publicerats på klubbens webb. Avelsrådet har även varit behjälpligt med information
gällande avelsfrågor från uppfödare och medlemmar. Klubbens årliga utvärdering av RAS
har gjorts.
Valpförmedlare har varit vakant och ingen har under de senaste åren varit intresserad av
att ta över denna viktiga roll. Detta innebär att avelsrådet får svara på frågor även gällande
rasen i stort.

Utvärdering RAS
Se separat redogörelse.

Mentalitet
Under året har representanter från klubben medverkat vid fälttest av det reviderade MT,
klubben utlyste även plats för intresserade bland klubbens medlemmar, men utan resultat.
Mentalbeskrivning
19 augusti, Södertälje Brukshundklubb. MH inställt, inga anmälningar.
MT/ Korning
20 augusti, Södertälje Brukshundklubb.
• MT: 8 st, varav 3 vit herdehund, 2 rottweiler, 2 collie (korthår) 1 riesenschnauzer.
Domare: Inga-Lill Larsson och Gunnel Ferm.
• Exteriörbeskrivning vit herdehund: 2 vita herdehundar
Exteriörbeskrivare: Gunilla Andersson
Vi arrangerade MT ihop med Svenska Briardklubben och använda samma funktionärer där
VHK var arrangör på lördagen den 20 augusti. Anne-Christine Stareborn vad med på
lördagen för att ta emot alla ekipage och hjälpa till med de praktiska bitarna.
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Utställning / Exteriör
Klubben arrangerade sitt sjuttonde officiella Rasspecial, den 13 augusti 2016 i Askersund
(i samband med Örebro Läns kennelklubbs utställning).
Domare var Bo Wiberg. Totalt 43 hundar var anmälda. 6 valpar, 15 hanar, 22 tikar.
Därutöver var 2 uppfödargrupper inbjudna att delta.
Antalet deltagande hundar 38, fördelande på 5 valpar, 12 hanar och 21 tikar, 2
uppfödargrupper deltog.
I anslutning till utställningen erbjöds även exteriörbeskrivning (för de hundar som deltagit
vid utställningen bjöd klubben på halva kostnaden, 75 kr).
3 st hundar gjorde exteriörbeskrivning.
Klubben har ansökt hos SBK att arrangera officiell utställning för år 2019. Plats för
utställningen är Alfta, i samarrangemang med Hälsingland Läns Kennelklubb.
Utställningsgruppen har bestått av:
Anna Dahlberg
Gunilla Andersson (CUA, certifierad utställningsansvarig)
Elisabeth Söderström (juni – )
Delar av styrelsen har bistått utställningsgruppen i deras arbete.

Utställningsgruppens redogörelse för 2016
Arrangemang av officiella utställningar är ett långsiktigt arbete. Mer än tre år innan själva
arrangemanget ska ansökan vara inne hos SBK/SKK, det finns även en del andra krav på
måste uppfyllas. Kontakt och bokning av domare bör ske så tidigt som möjligt. Kontakt ska
tas med ev samarrangerade lokal kennelklubb.
Vi har valt att i möjligaste mån samarrangera klubbens utställningar, det finns en rad
anledningar till detta, bland annat att vi då oftast använda kennelklubbens bestyrelse och
kommissarie. Vi får även hjälp med utrustning, uppbyggnad av ring, fika och mat till
funktionärer osv. Det finns tillgång till en rad övriga funktionärer som borgar för ett lyckat
arrangemang.
Utställningsgruppen har tillsammans med styrelsen ansvar för att ansöka om utställning,
följa upp gjorda ansökningar och ansöka vid behov av ändring inom gällande tidsramar. Ta
fram eller emot förslag på domare och ansvara för att utställningen genomförs enligt
gällande regler och bestämmelser.
Gruppen ansvarar för all planering av utställningen, kontakta ringsekreterare, ansvara för
inbjudan och avtal. Hålla fortlöpande kontakt med samarrangör för att se till att allt det
praktiska kring utställningen är klart. Ett stort jobb består i att lägga ut information,
anmälningsformulär, svara på frågor, granska och sammanställa anmälningarna (även
komplettera eller rätta). Skriva PM och nummerlappar för utskick, förskriva resultatlistor
och kritiker. Göra utställningskatalogen och ombesörja utskrift ut dessa. Och inte minst,
beställa priser, rosetter och kontakta eller skaffa sponsorer.
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Domare kontaktas för att gå igenom körordningen för utställningen (där domaren får ha
synpunkter om upplägget), informeras om specialpriser etc, likaså ringsekreterarna – de
har en mycket viktig roll när det gäller hur utställningen flyter och det är viktigt att de
känner att de kan styra sitt arbete under dagen. Därför kontaktar vi och skickar material
(statuter etc) till ringsekreterarna innan utställningen.
På utställningsdagen ska alla priser och rosetter finnas på plats, klubbens tält etc. Efter
utställningen ska allt material plockas ihop. Då återstår också allt arbete med att lägga in
alla resultat på SKK. Skicka resultatlistor och skriva bestyrelserapport. Publicera resultat
på klubbens webb etc
Till årets utställning investerade klubben i en litet smidigt (bärbar) högtalarset. Vi bjöd på
dricka, godis samt frukt och snacks.
Ytterligare ett hederspris tillkom: ”Eskis minnespris” – till minne av Sunnantorps Eifur
Eskingur. Skänkt av Maria Wägner och Lasse Kronfjäll.
Årets sponsorer var: Royal Canin, Engelsons, Hundträff (Kyrkekvarn). Därtill hade Camilla
Åberg, Elisabeth & Eric Söderström och Gunilla Andersson skänkt priser. BIR/BIMrosetterna samt rosetter för valpar/veteran och specialpriser var beställda från Olga
Hodyaeva, Ryssland.
I år var Lena Mattsson åter på plats och stod till tjänst med att fotografera vita
herdehundar för det kommande webbgalleriet.
Utställningsgruppen vill också tacka alla som på något sätt hjälp till med arrangemanget av
rasspecialen och hoppas på hjälp även inför kommande år. Utan hjälp är det svårt för
klubben att genomföra sina arrangemang.

Hundsport
Tidigare har klubben haft en hundsportsgrupp. Men denna har inte fungerat och därmed
tagits bort i avvaktan på annat alternativ eller annan arbetsgrupp.

Tävling
Klubben fick under året en förfrågan om att arrangera officiella tävlingar i rallylydnad. Det
fanns personer som samtidigt erbjöd sig att planera och hålla i tävlingarna. Ansvarig för
tävlingarna var Lena Mattsson, även domare och Charlotte Barvestad. Kontakt i styrelsen
var Ulla Karlsson. Gunilla Andersson beställde rosetter som priser från Monomak.
Rallylydnadstävlingarna hölls på Eriksöre, Öland helgen den 22–23 juli. Klasserna var
nybörjare och fortsättning, totalt antal starter under helgen var 95. Domare var Lena
Mattsson.
•
•
•
•

Nybörjare, 22 juli – antal startande 27
Fortsättning, 22 juli – antal startande 23
Nybörjare, 23 juli – antal startande 26
Fortsättning, 23 juli – antal startande 19

Klubben tackar för ett väl genomfört arrangemang.
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Information / PR
Klubben fanns återigen med vid Rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa 3–4 december.
Elisabeth Söderström och Gunilla Andersson höll i planeringen och såg till att montern blev
bemannad under de två dagarna och att informationsmaterial skickades ut. Till årets
monter hade Gunilla tagit fram en ny bakgrundsbild till montern, med Lena Mattsson som
fotograf. Det var 110 st rasklubbsmontrar med sammanlagt 160 raser/rasvarianter
representerade. Montern byggdes upp på fredagen den 2 december av Gunilla Andersson
och Elisabeth Söderström med hjälp av Sophie Eklund. Bemanning skedde under lördag
kl 9.00–18.00 och söndagen kl 9.00–17.00. Plockades ner på söndagen efter kl 17.00.
Charlotte Barvestad var med i rasparaden på lördagen och och Annelie Häggström på
söndagen.
Vi hade många besökare och intresset för vår ras var stort. Och vi vill rikta ett stort tack
våra medlemmar som ställde upp denna helg för att tillsammans med sina hundar
presentera vår härliga ras och klubbens verksamhet.
Kontinuerlig uppdatering av klubbens webb har gjorts. Under året har även klubbens
Facebooksida uppdaterats kontinuerlig. För att fånga upp intresset runt Facebooksidan har
även några tävlingar utlysts under året.
För att sprida information och kunskap om vit herdehund har då beslutat att försöka hitta
aktivitetsombud med spridning över hela landet. Tanken är också att ge möjlighet för ägare
av vit herdehund att träffas under trevliga former, olika aktiviteter som ombudet planerar
och håller i. Aktivitetsombud är under utveckling, de som är intresserade ska kunna vara
med att utforma rollen.
Styrelsen fortsätter arbetet med att se över möjligheten med en tryckt medlemstidning.

Medlemsrekrytering / Medlemsvård
Medlemmar som vill ordna en träff eller en aktivitet och bjuda in andra medlemmar till den
är varmt välkomna att höra av sig till klubben så lägger vi ut information.
Klubben hade vid som mål att under året rekrytera 20 nya medlemmar till klubben. Antalet
medlemmar varierar något månad för månad beroende på när medlemskapet för den
enskilde medlemmen går ut och när inbetalning sker. Vi har inte lyckats attrahera nya
medlemmar och samtidigt behålla gamla medlemmar.
Medlemsansvarig har Elisabeth Söderström varit.
Medlemsutveckling klubben

2016
2015
2014
2013

Antal
medlemmar
(från)
192
199
195
191

Utträdda
38
38
33
34

Inträdda
28
34
41
41

Antal
medlemmar
(till)
182
195
203
198

Nettoförändring
-10
-4
8
7
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Årets vita herdehundar
Liksom tidigare har medlemmar kunnat tävla om årets VH i agility, bruks, lydnad,
rallylydnad och viltspår. Klubben uppdaterar resultat, ser till att de arkiveras, ber att få
bilder inskickade så vi kan presentera vinnarna på webben osv. Klubben ser också till de
VP som finns kan delas ut på årsmötet samt bistår med ett individuellt pris för varje gren.
Under kalenderåret har årets vita herdehundar utsetts utifrån de resultat medlemmar
skickat in till klubben enligt gällande statuter under tävlingsåret:
Agility:
Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist
Bruks:
Strandkungens Dallas, Berit Henriksson
Lydnad:
Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam
Rally:
Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam
Utställning: Frostflake’s Kasmir, Jenny Olsson
BIM – Barvestad’s Nellie, Annicka Barvestad
Bästa veteran – Bianca OTBB, Annicka Barvestad
Viltspår:
Hector Vom Reinholdsberg, Maria Wägner

Erhållna championat under året och titeln KORAD
Klubben vill uppmärksamma hundar som under året erhållit svenska championat samt
titeln KORAD:
Snowpatrols Force For The Future
Pipino's Big White Kitten
Kulleborgs Kleine-Cava Läkerol
Kasmurens Feel Free Echo
Erövrarens Antilope
Strandkungens Smiling Fairy Tale
Åklangens Athos
South Streem's Beauty Dio
Erövrarens Alhambra
Hector Vom Reinholdsberg
Kasmurens Feel Free Echo
Frostflake’s Lotus
Barvestad's Last Luna Of Aliena

SE44680/2012
S49742/2009
SE25131/2011
SE33958/2013
SE16410/2013
SE39902/2013
SE33876/2014
SE10182/2011
SE16409/2013
SE16722/2016
SE33958/2013
SE33711/2013
SE11818/2013

SE LCH
SE LCH
SE LCH
SE UCH
SE UCH
SE UCH
SE UCH
SE VCH
SE VCH
SE VCH
KORAD
KORAD
KORAD

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till klubbens verksamhet under det gånga
året. STORT TACK!
Gunilla Andersson
Elisabeth Söderström
Mikael Ström

Anne-Christine Stareborn
Camilla Åberg

Anders Granlund

Ulla Karlsson

Anna Dahlberg
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