
 

   

Protokoll 14-02-12 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, onsdagen den 12 februari, 2014. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Jill Adolfsson, Camilla Åberg, 

Jessica Jacobsson, Annicka Barvestad och Ingela Carlsson. 
 
Frånvarande:  Camilla Willfors  
 
Ej anmält förhinder: MariLouise Karlsson 

 
 
§1. Mötets öppnande 
Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet. 
 
§2. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen.  
 
§3. Val av justerare  
Till justerare valdes Annicka Barvestad. 
 
§4. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg. 
 
§5. Föregående protokoll 
Inga protokoll att godkänna 
 
§6. Kassarapport 
Kassarapporten den 12 februari är 54 118,13 kronor. 
Medlemsantalet den 12 februari är 200 st medlemmar.  
 
§7. Inkommande/utgående post 
SBK – Verksamhetsstatistik. Gunilla har svarat. 
SBK – Beslut angående klubbens arrangemang av MT i Örebro har inkommit. SBK ansåg att 
styrelsen vidtagit åtgärder efter detta och anser att de åtgärderna är tillräckliga. 
SBK – Certifierade Utställningsansvariga för rasklubbarna, Gunilla har svarat. 
SBK – Från arbetsgruppen SBK-raser ang bruksprovsregler. 
SBK – Avel och hälsa efterlyser personer att ingå i avelssamordningen.  
SBK – Kallelse till kongressen 17-18 maj. Sista anmälan senast 17 mars. Ev ändring av namn 
måste in senast den 30 mars. 
SBK – Avelssamordningen. Styrelsen beslutade att använda den av SBK framtagna 
hälsoenkät.  
Tidskriften Hundsport – Ang annons i hundsport under rasklubbstorget. Styrelsen beslutade 
att inte lägga in en annons i tidningen. 
VHK – Gunilla har meddelat SBK att vi byter utställningsort och datum för Rasspecialen 
2015. 
VHK – Motion ang stadgeändring är inskickad till kongressen. Katinka Ryttse (SBK) 
kommer att informera oss om detta under vårt årsmöte. 
Kroppsvallarna – Upprop bland rasklubbarna.  
Svenska rottweilerklubben – Inbjudan till temakväll mentalbeskrivning valp 26 februari. 
 
 
  



 

 §8.  Rapport från arbetsgrupper 

Mentalgruppen  
Inget att rapportera.  
 
Utställningsgruppen 

• Domaravtal är skickat. Sponsor till rasutställningen är klar. Annicka ska undersöka 
när en annons skall lämnas in.  

• Inget intresse bland de tillfrågde om att ansvara för rasmonter vid MyDog i Göteborg. 
 
Avelsgruppen 
Inget att rapportera.  
 
Hundsportsgruppen 
Inget att rapportera.  

 
Info & PR 
Inget att rapportera.     

          
§9.    Övriga frågor 

• Årsmötet: Årsmötesordförande, Katinka Ryttse. Barbro Fransson ställer upp med 
den hjälp vi behöver för lokal och mat/fika.  

• Vandringspriser Årets vita herdehund: Styrelsen beslutade att vandringspriserna 
delas ut på årsmötet, så som det står i tävlingsreglerna. Dels kostar det en hel del att 
skicka dem, men framför allt slits priserna hårt. De små pokalerna kommer att 
skickas till de som inte deltar i årsmötet. Jill ansvarar för att köpa in små pokaler.  

• Medlemsmötet: Förslag på innehåll diskuterades. 

• Inbjudan om att gå SBK Exteriörbeskrivarutbildning har publicerats på klubbens 
webb. Styrelsen beslutade erbjuda Petra Andersson och Malin Ranestål att gå den 
inledande anatomiutbildningen. 

• Gunilla informerade från senaste rasklubbskvällen. 

• Gunilla har ändrat texten på SKKs Köpa Hund. Noterat är att den gamla 
rasstandarden ligger ute fortfarande. Gunilla kontaktar SKK.        

 
§10.    Avslutning 
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………  
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Annicka Barvestad, justerare 


