
 

   
  

Protokoll 12-05-23 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, 23 maj 2012. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Annicka Barvestad, Camilla Åberg, Elisabeth Söderström, 

Ingemari Axelsson, Jill Adolfsson, Annica Johansson och Jessica Jacobsson. 
 
Frånvarande:  

 
 
§1.  Mötets öppnande 
Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet. 
 
§2.  Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen.  
 
§3.  Val av justerare  
Till justerare valdes Jill Adolfsson. 
 
§4.  Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg. 
 
§5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6. Kassarapport 
Kassarapporten den 23 maj är 40 334,12 kronor.  
Medlemsantalet den 23 maj är 192 medlemmar. 
 
§7. Inkommande/utgående post 

• SBK – Revidering Rallylydnadsregler. 
• SBK – Minneanteckningar och presentationer RAS/RUS konferensen + rasklubbsträff. 
• SBK – Minnesanteckningar rasklubbsträff 14 april. 
• SBK – Närvaranderapport exteriördomare. 
• SBK – Generell dispens ang anv av GPS på rapporthund. 
• Generell fråga ang mönstring (vidarebefordras till avelsrådet). 
• Mail ang information i Vita Svepet mönstring (vidarebefordras till avelsrådet). 

 
Jill kontrollerar postgången mellan SBK, SKK och oss, då VHK efterlyser återkoppling till styrelsen om 
vilka beslut som fattas.  

 
§8. RUS exteriör/mental 

Exteriör:  
• RAS-specialen: PM skickas ut inom kort. Gunilla skickar ut. Elisabeth fixar gåvor till domare 

och ringsekreterare. 
Mental:  

• Vi har fått förfrågan från Rottweilerklubben om vi vill samarbeta med övriga rasklubbar kring 
arbetet med MH profilering och att sätta rätt rasprofil. Vi har tackat ja till detta. 

• Mentalgruppen börjar planera för ett MT. Styrelsens förslag är att detta bör hållas under 
våren 2013. 

 
§9. Rapport från arbetsgrupper  

• Avel och hälsa: Annicka Barvestad informerade om avelsrådets möte.  
• KM 1–2 september på Eriksöre camping. Gunilla kollar om det går att flytta, då det 

sammanfaller med MH och Vit herdehundträff och MH i Kramfors. 
• Vita Svepet: Inget att rapportera.  
• Styrelsen anser att en hundsportgrupp eller liknande bör finnas inom klubben. Planering för 

denna hänskjuts till nästa möte. 
 



 

 §10. Övriga frågor  
• Camilla tar fram ett underlag på kostnad av att trycka upp västar.  
• Styrelsen beslutade att sponsra årets Bruks- och IPO SM med 1 000 kronor. VHK syns med 

logotyp på arrangemangets webbplats och i anslutning till resultatlistor.  
• VHK vann 5 000 kronor vid SBKs medlemsrekrytering. Styrelsen beslutade att pengarna i 

första hand kommer att användas till nyrekrytering av medlemmar. Som första insats skriver 
Camilla ett förslag på ett brev till valpköpare. 

• Elisabeth informerar uppfödare om uppfödarrabatten –”Introduktionsmedlemskap”. 
 
 

§11. Nästa möte 
Tisdag den 19 juni klockan 19.30 
 
§12. Avslutning 
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Jill Adolfsson, justerare 


