
 

   

Protokoll 14-10-30 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdagen den 30 oktober 2014. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Camilla Åberg, Jill Adolfsson, 

Anne-Christine Stareborn, Anette Renman, Karin Sundström (inkom vid 
§7), Camilla Willfors (inkom vid §8). 

 
Frånvarande:   Camilla Å 
 
Ej anmält förhinder:  

 
 
§1.  Mötets öppnande 

Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet. 
 
§2.  Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen.  
 
§3.  Val av justerare  
Till justerare valdes Anne-Christine Stareborn. 
 
§4.  Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Anette Renman. 
 
§5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns via e-post. 
 
§6. Kassarapport 
Kassarapporten den 20 november är 71 850,63 kronor.  
Antal medlemmar, 212 st.  
 
§7. Inkommande/utgående post 
Inkommande/utgående 

• SBK – Inbjudan Brush-up CUA, skickar vidare till klubbens CUA. 
• SBK – Inbjudan till organistationskonferens 2015. 
• SKK – beslut från disciplinnämnden. 
• SBK Stockholms distrikts höstmöte – Anki närvarar. 
• Hundgenetikgruppen – Inbjudan till konferens. Inbjudan vidarebefordrad till Malin 

Ranestål och Titti Benjaminsson. 
• Petra Andersson – Mail ang utdelande av CACIB	  och	  titeln	  C.I.B.	  ,	  svar	  har	  skickats	  till	  

henne. 
• VHK	  –	  Svar	  till	  SBK	  angående	  exteriöra	  avvikelser. 

 
 §8.  Rapport från arbetsgrupper 

Mentalgruppen  
• Inget för närvarande 

  
  



 

 Utställningsgruppen 
• Anna Dahlberg och Johanna Österbom har fått frågan att vara med i 

utställningsgruppen. De är intresserade. CUA i klubben Gunilla Andersson bjuder in 
till ett inledande möte. 
 

Avelsgruppen 
• Malin Ranestål har blivit tillfrågad av styrelsen om att ingår i avelsgruppen och hon 

har svarat ja. 
• Förslag om att den grupp som tagit över arbetet med revidering av RAS även ingår 

avelsgruppen i alla fall fram till årsmötet. Förslaget beviljades av styrelsen. Detta 
innebär att avelsgruppen består av Malin Ranestål, Titti Benjaminsson, Gunilla 
Andersson, A-C Stareborn och Camilla Åberg. Ammie Hultin sakkunnig i 
mentalfrågor. 
 

Hundsportsgruppen 
• Rapport från klubbens KM.  
• Elisabeth kontaktar Mervi Harria och Sophie Eklund, tillfrågas om de vill vara med i 

klubbens Hundsportsgrupp.  
 
Info & PR 

• Vita Svepet kommer att vara ett dubbelnummer. Material efterfrågas som alltid. 
          

§9.    Firande jubileum 
Anette informerade om förslag som styrelsen tyckte lät intressant. Anette tar fram 
kostnadsförslag.  
 
§10.    Övriga frågor 

• Gunilla tog upp frånvaron av respons från Kroppsvallarna. Vi saknar återkoppling 
från dem. 

• Gunilla redogjorde kort från telefonmöten SBK avelssamordning, alla rasklubbar haft 
möten, protokoll från dessa möten mailas till styrelsen. 

• Regelrevidering agility har kommit vissa klubbar tillhanda, ej VHK.  
• Diskussioner ang regelrevidering av championat- och utställningsbestämmelser. 

Förslag från SBK ang begränsning av antal cert samt cert enbart i bhkl/btkl. 
• Förslag regelrevidering lydnad diskuterades.  

 
§11.    Nästa möte 
Nästa möte 20 november klockan 19.30. 
 
§12.    Avslutning 
Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anette Renman, mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………………………………………………………………………  
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anne-Christine Stareborn, justerare 



 

  
 


