
 

   
  

Protokoll 12-08-14 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdag den 14 augusti 2012. Telefonmöte. 
 
Närvarande: Gunilla Andersson (from kl 19.40), Annicka Barvestad, Elisabeth Söderström, 
Jill Adolfsson, Jessica Jacobsson och Ingemari Axelsson.  
 
Frånvarande: Camilla Åberg och Annica Johansson. 

 
 
§1.  Mötets öppnande 
Vice ordförande Annicka Barvestad öppnade mötet. 
 
§2.  Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen.  
 
§3.  Val av justerare  
Till justerare valdes Jessica Jacobsson. 
 
§4.  Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Elisabeth Söderström. 
 
§5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6. Kassarapport 
Kassarapporten den 14 augusti, 52 362,12 kronor.   
Medlemsantalet den 14 augusti är 201 st medlemmar. 
 
§7. Inkommande/utgående post 

• SBK, Bouvierklubben – Förfrågan från ang tankar kring samarbete vid utställning. 
Elisabeth tar kontakt med dem. 

• SKK – Enkät ang rasdata (Lathunden), Gunilla vidarebefordrat till Titti. 
• SBK – Ansökan om utställning 2015, anmälan senast 30 okt 2012. 
• SBK – Info om lathunden, David Lundgren kontaktperson (mentor) SBK 
• SKK – Önskan om spridning av grundreglernas avelsparagraf. 
• SKK – Hundens dag Stockholm. 
• SKK – Stockholm Hundmässa 2012, anmälan rasmonter. 
• SKK – Funktionärsstipendium. 
• Gunilla har anmält klubbens intresse för planerad CUA-utbildning (Svenska 

Schäferhundklubben, Mikael Cordeus). 
 

§8. RUS exteriör/mental 
• Mönstringar: 3 st mönstringar har kommit in. Gunilla A håller kontakt med Yvonne 

Brink, SBK. Annicka B har blivit kontaktad av privatperson ang hur inmönstring av 
hund från Australien går till. Annicka har sökt ägaren två gånger. Ägaren väntar på 
exportstamtavlan. 

• Mental: Arbetet kring MH-profilering och hur det ska utvärderas fortgår. 
  



 

 §9. Rapport från arbetsgrupper 
• Avelsgruppen: Arbetet med revidering av RAS pågår. 
• Utställningsgruppen: 

• Utvärdering av Rasspecialen.  
• Rasspecial 2015 – tas upp på nästa styrelsemöte. 
• Rasspecial 2014 – Ransäter 26 juli 2014. 
 

 
§10. Övriga frågor  

• Förslag tryck/brodyr på väst – avslag. 
• Medlemsmöte: tre olika ställen i Sverige, gemensam dagordning. Behövs tre 

personer ansvarar för ett var. Bordläggs till kommande möte. 
• Introduktionsmedlemskap, intresserade uppfödare hänvisas till kassören. 
• Vallningsläger: 10 st har anmält intresse. 

 
 

§11. Nästa möte 
11 september 
 
§12. Avslutning 
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Elisabeth Söderström, mötessekreterare 
 
 
Justeras:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Jessica Jacobsson, justerare 
 
 

 
 
 


