
 

   

Protokoll 13-06-18 

 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdagen den 18 juni, 2013. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Annicka Barvestad, Jessica 

Jacobsson, Jill Adolfsson och Camilla Åberg. 
 
Frånvarande: Ingela Carlsson och MarieLouise Karlsson. 
 
Ej anmält förhinder: Camilla Willfors 
 
 
§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 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6. Kassarapport/medlemsrapport 
Kassarapporten den 18 juni är 59 762,62 kronor.  
Medlemsantalet är 202 stycken medlemmar. 
 
§7.  Inkommande/utgående post 

• SBK – Skrivelse ang agilityns framtid. 
• SBK – Rapportering styrelsefunktionärer till SBK och SKK. Camilla rapporterar 

till SKK. Gunilla har uppdaterat i medlemssystemet (Medlem Online – SBK) 
• SBK – SBK infoblad nr 4. 

  
§8. Rapport från arbetsgrupper 

 
Mentalgruppen:  
Planerat MT med exteriörbeskrivning (vit herdehund) i Örebro 28 eller 29 september. Jill 
ansvarar. 
 
Utställningsgruppen:  
Rasspecialen: Styrelsen beslutade att katalogen lämnas till tryck även i år. Vi undersöker 
möjlighet att stå för lättare förtäring under dagen.  

 
Avelsgruppen:  
Avelsgruppen anser att gruppen behöver utökas med fler personer. Styrelsen ställer sig 
positiva till att fler personer ingår i arbetsgruppen.  

 
Hundsportsgruppen:  
Styrelsen beslutade att även Anneli Häggström ingår i arbetsgruppen tillsammans med 
Camilla Willfors och MarieLouise Karlsson. Gunilla kontaktar gruppen ang planering av KM. 



 

  
Info & PR:  
Vita Svepet: Material framtaget för kommande nummer.  
Rasmonter Bruks & IPO SM: Gunilla informerade om läget. 

§9. Övriga frågor  

• Förslag ang Kornings- och MH-diplom. Styrelsen beslutade att klubben tar fram 
diplom som uppfödare och hundägare kan ansöka om. Elisabeth ansvarar för MH-
diplom. Camilla ansvarar för Korningsdiplom. Korningsdiplomen delas ut på 
årsmötet till dem som ansökt. (Men Korningsdiplom menas i detta fall klubbdiplom 
för hund som erhållit titeln KORAD.) 

• Val av VU (verkställande utskott). Till VU valdes Gunilla, Camilla Å och Jill. 
• Fråga om behov av arbetsgrupp för medlemsrekrytering/medlemsvård. Styrelsen 

beslutade att verkställande utskottet funderar på denna fråga.  
• Brodyrmärken: Annicka B har beställt nya. 

 
§10. Nästa möte 
Tisdagen den 13 augusti klockan 19.30.  
 
§11. Avslutning 
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Jessica Jacobsson, justerare 

 
 


