
 

 
  

Protokoll 13-04-23 
 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdagen den 23 april, 2013. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Annicka Barvestad, Jill 

Adolfsson, Jessica Jacobsson, Marie-Louise Karlsson och Camilla Åberg. 
 
Frånvarande: Camilla Willfors 
 
Ej anmält förhinder:  Ingela Carlsson 
 
 
§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 Jill Adolfsson 
 
§5. Föregående protokoll 
Godkännande av föregående protokoll hänskjuts till nästa möte.  
 
§6. Kassarapport/medlemsrapport 
Kassarapporten den 23 april är 52 963,62 kronor.  
Medlemsantalet är 203 stycken medlemmar. 
 
§7.  Inkommande/utgående post 

• SBK – Lathund för tävlingsarrangörer. 
• SBK – Lista för rasklubbarnas ev distriktsrepresentanter. 
• SBK – Ansökan om tävling 2014. 
• SBK – Info och kongresshandlingar. 
• SBK – Ev nya texter för bruksraserna, SBKs nya webb. 
• SBK – Remiss SKKs svenska översättning av nya rasstandarden. 

 
§8. RUS exteriör/mental 

Mentalgruppen: Planerar MT till hösten, aug/sept på Södertälje BK alt Örebro BK. Hel 
korning kan arrangeras. 
 
Utställningsgruppen: Rapport ang Rasspecialen 2013. Arbetet och planeringen fortlöper. 
Annons kommer i Hundsport. Huvudsponsor klar. Anmälningsformulär klart och ute. Vi 
behöver egen bestyrelse för utställningen. 
 
Avelsgruppen:  

• Arbetet fortsätter med revideringen av RAS.  
• Mönstringsärende togs upp.  
• GA tog upp frågan om hälsoenkäten – SBKs avelssamordningsgrupps erbjudande 

om att hjälpa till med hälsoenkät. Rasklubbarna står för rasspecifika frågor. 
Avelsrådet önskar avvakta tills vidare.  



 

 
 
 
 
GA informerade från RAS/RUS konferensen, bl a om att vit herdehund nu är en tillräckligt 
”stor ras” för att komma med i Agrias Breed Profile. 
 
Extra möte ang SKKs remiss av översättningen av nya rasstandarden, datum kommer.  
 
§9. Övriga frågor  

• GA informerade att det trots påtryckningar tyvärr inkommit väldigt få bilder till 
Raskompendiet. 

• Kort återkoppling ang Facebookgruppen för uppfödare. 
• SBKs folder om bl a MH finns nu hos Camilla. 

 
§10. Nästa möte 
Tisdagen den 21 maj klockan 19.30.  
 
§11. Avslutning 
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Jill Adolfsson, mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Jessica Jacobsson, justerare 
 

 


