
 

   

Protokoll 15-05-24 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, söndag den 24 maj, 2015. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Anne-Christine Stareborn, Camilla Åberg, Anders 

Granlund, Anna Dahlberg, Jill Adolfsson, Sophie Eklund, Jenny Olsson 
(inkom under §7). 

 
Frånvarande:   Elisabeth Söderström 
 
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 Anna Dahlberg. 
 
§4. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg. 
 
§5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns via mail. 
 
§6. Kassarapport 
Kassarapporten den 24 maj är 67 740,33 kronor.  
 
§7. Inkommande/utgående post 
Inkommande 

• RAS-SM, från Schäferhundklubben. Styrelsen beslutades att Anders är VHKs 
kontaktperson i detta.  

• Mail från medlemmar ang Årets Vita Herdehundar. Beslut fattas under §11. 

Utgående 
• Svar ang revidering av MT. 

 
§8. Hundsportsgruppen 

Klubbmästerskap 
Då inget har hänt kring planeringen för KM togs frågan upp igen. Förslag framkom om att 
förlägga KM i Sollefteå. Klubben ådrog Hundsportsgruppen att panera kring detta. 

Under pågående verksamhetsår är Sophie kontaktperson för Hundsportsgruppen. 
 
  



 

 §9. Utställningsgruppen 
Rasspecialen 

• Styrelsen beslutade kring anmälningsavgifterna; valp 150 kronor, veteran 240 kronor 
och övriga 300 kronor.  

• Utställningsgruppen skickar budget till styrelsen för godkännande.  
• Johanna avgår från utställningsgruppen av personliga skäl. 

 
§10. Arbetsfördelning övrigt 
Medlemsansvarig  

• Sophie är medlemsansvarig tills vidare. 
 
Prisansvarig 

• Ingen åtog sig uppgiften. 
 
§11. Årets Vita Herdehund 

• Styrelsen beslutade att klubben från och med tävlingsåret 2015 bekostar ett 
individuellt pris (som pristagaren behåller) till respektive vinnare av Årets Vita 
Herdehund i alla tävlingsgrenarna, som i dagsläget är: Agility, Bruks, Lydnad, 
Rallylydnad, Utställning, Viltspår.  

• Priset delas i första hand ut på årsmötet tillsammans med vandringspriset. Om 
pristagaren inte finns på plats vid årsmötet skickar klubben det individuella priset  
med post eller dyl. 

• Styrelsen beslutade att inga pokaler eller priser delas ut retroaktivt. 
• Styrelsen beslutade att alla som instiftat vandringspriser skall kontaktas under året 

för en eventuell uppdatering.  
• Styrelsen vill poängtera att det står varje instiftare fritt att på egen hand ansvara för 

administration och utdelning av skänkt vandringspris men att styrelsen sedan 
tidigare beslutat att inte ändra de allmänna bestämmelserna för tävlingen Årets VH, 
dvs att ”Vinnarna utses efter varje kalenderår och presenteras i början av 
året. Priserna delas ut på årsmötet året efter tävlingsåret.” 
 

Vad som också kan vara på plats att notera är att vandringspriset för Viltspår ser något 
annorlunda ut än resterande vandringspriser. I viltspårpriset noterar pristagarna själva 
sin inteckning i priset via medföljande bok. För övriga vandringspriser sker ingen 
inteckning i priset. 

 
§12.  Övriga frågor 
Avtackningar  
Styrelsen beslutade att följande personer kommer att avtackas för sitt jobb för Vit 
Herdehundklubb: Annicka Barvestad, Karin Bülow och Peter Rimsby 
 
Startklass – lydnad 
Förfrågan om att medverka vid försökstävling enl nya Startklassen i lydnad. Styrelsen ställer 
sig mycket positiv till förfrågan.  
 
SBKs Kongress 2015 
Gunilla gjorde en redogörelse kring de viktigaste punkterna på årets kongress.  
 
Dispensansökan valphänvisning 
Dispensansökan från uppfödare. Gunilla svarar omgående.  
 
§13. Nästa möte 
Tidpunkt för nästa möte bestäms via e-post.  

§14. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 



 

 Vid protokollet: 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………  
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anna Dahlberg, justerare 
 
 
 
 
 
 


