
 

   
  

Protokoll 12-09-11 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdagen den 11 september 2012. Telefonmöte. 
 
Närvarande: Gunilla Andersson, Annicka Barvestad, Elisabeth Söderström, Jill Adolfsson, 
Jessica Jacobsson och Camilla Åberg. 
 
Frånvarande: Ingemari Axelsson  
Ej anmält förhinder: Annica Johansson 

 
 
§1.  Mötets öppnande 
Ordförande Gunilla Andersson 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 Camilla Åberg. 
 
§5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll hänskjuts till nästa möte. 
 
§6. Kassarapport 
Kassarapporten den 11 september, 44 187,12 kronor.   
Medlemsantalet den 11 september är 197 st medlemmar. 
 
§7. Inkommande/utgående post 

• Fem ärenden ang yttrande av mönstringsansökningar har inkommit via SBK. 
• Gemensam träff angående SBK-rasernas framtid, 30 nov-2 dec i Västerås. 
• SKK om krav på registreringsbevis för utländska hundar vid tävling. 
• Inbjudan att delta med rasmonter på My Dog i Göteborg. 
• Två svar från medlemmar har inkommit när det gäller förfrågan om att hjälpa till 

med arbete i klubben. 
 

 
§8. RUS exteriör/mental 

•  Mönstringar: Avelsrådet har yttrat sig i de fem mönstringsansökningar. En ansökan 
har fått bifall från gruppen.  

•  Mentalgruppen: Styrelsen vill att mentalgruppen börjar planera för MH under 2013. 
Mentalgruppen bör även undersöka om det finns intresse för MT under 2013. 
Styrelsen beslutade att Jill Adolfsson är sammankallande i mentalgruppen.  

 
 
§9. Rapport från arbetsgrupper 

•  Avelsgruppen: Annicka B rapporterade om avelsgruppens arbete. Styrelsen 
beslutade att avelsgruppen får skapa en annons till www.blocket.se, för att förklara 
skillnaden mellan vit herdehund och vit schäfer.  

•  Vita Svepet: Nästa nummer beräknas komma ut i mitten av september.  
•  Utställningsgruppen.  

• Rasutställning 2015: Hänskjuts till nästa möte.  
• Rasutställning 2014: Jessica Jacobsson kontaktar föreslagen domare. 



 

  
§10. Övriga frågor  

•  Medlemsmöte: Planering pågår. Beslut tas vid nästa möte.  
•  SM: Gunilla informerade från Bruks & IPO SM. Vit Herdehundklubb fanns 

representerad bland SBKs rasklubbar.  
•  KM: Gunilla informerade från Klubbmästerskapet på Öland (och Kalmar).    
•  Vallning: Intresse finns för ett vallningsläger under november. (Jessica kollat 

möjlighet till detta även söderut, kan bli aktuellt till våren.) 
•  My Dog. Förfrågan om några medlemmar tar på sig att ordna en rasmonter, inkl 

bemanning, läggs ut på hemsidan.  
•  MH profilering pågår. 
•  Hälsoutvärdering pågår. 
•  Påminnelse att skicka in motioner till årsmötet läggs ut på hemsidan. 
•  Gunilla kontaktar valberedningen. Sammankallande i valberedningen kommer att 

bjudas in till nästa styrelsemöte. 
 

§11. Nästa möte 
Måndag den 22 oktober.  
 
§12. Avslutning 
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Jessica Jacobsson, justerare 
 
 

 
 
 


