
 

	Protokoll 16-07-03 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, söndagen den 3 juli 2016. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Mikael Ström, Anders Granlund, Anne-Christine 

Stareborn, Elisabeth Söderström och Ulla Karlsson. 
 
Frånvarande:   Anna Dahlberg och Camilla Åberg. 
 
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 Anders Granlund. 
 
§4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Anne-Christine Stareborn. 
 
§5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2016-05-19 godkändes.  
 
§6. Kassarapport 

Kassarapport per den 3 juli 84 278,13 kr. 
Antal medlemmar 175 st. 
Antalet medlemmar minskar något. Vi borde kunna vara fler med tanke på antal registrerade 
vita herdehundar hos SKK. Ulla Karlsson föreslog att publicera information om nya 
medlemmar i Vita Svepet. Förslaget skickas vidare till ansvarig för Vita Svepet. 
Angående uppfödarlistan på klubbens webb. Beslutades att text ang medlemsavgiften läggs 
dit. Uppfödare som inte betalat tas bort ca 2 månader efter det att medlemskapet förfallit. 
Betalas medlemsavgiften in läggs informationen tillbaka. 
 
§7. Inkommande/utgående post 

• SBK – information ang Solvalladagen. 
• Maria Wägner – Statuter för Eskis Minnespris. 
• Förfrågan om utländsk hund och MT – SBK-Tävling. 
• Avtal från Örebro läns kennelklubb, Askersund har inkommit. 

 
§8. Kommande arrangemang 

Rallylydnad (nybörjare och fortsättning) 22 och 23 juli 
På Öland. Charlotte Barvestad meddelar att allt går enligt planering. Antal anmälda 22/7, 43 
st och 23/7, 37 st. Max antal 50/dag. Förslag priser, rosetter. 
 
Rasspecialen, Askersund 13 augusti 
Rasspecialen i Askersund, med sista anmälningsdag 15/7, idag (3/7) endast 12 st anmälda. 
Avtal klart, ringen/inkl bord och stolar kostar 600 kr. För bestyrelse och kommissarie, 100 
kr. Gunilla A har anmält till ÖLKK att vi även kommer att vara i Askersund 2018. 
Ringsekreterarna är klara avtalen är skickade. Styrelsen godkände att en ringsekreterare kan 
få övernattning bekostad av klubben om det skulle behövas.  



 

	Huvudsponsor är Royal Canin, kan inte göra beställning förrän anmälningstiden gått ut. 
Separat möte kring Rasspecialen hålls den 1/8.  
Mikael erbjuder sig att hjälpa till på plats. 
 
Mentalbeskrivning, Södertälje 19 augusti 
Inga anmälda i dagsläget. 
 
Mentaltest och exteriörbeskrivning, Södertälje 20 augusti 
MT + exteriörbeskrivning (vit herdehund). Malin Ranestål kan tyvärr inte vara ansvarig på 
grund av sjukdom. Alla funktionärer är dock inte klara. Vi måste hjälpas åt för att få till det. 
 
Prioriteringsordning MT 
Mikael återkommer. 
 
§9. Vita Svepet – Medlemstidning 

Medlemsmötet gav styrelsen i uppdrag att titta på kostnader för en tryckt tidning/år. Anne-
Christine tar fram underlag som presenteras för styrelsen –kvarstår då detta hon inte hunnit 
med denna uppgift. Vi bestämde att vi ska ge ut nyhetsbrev, Anne-Christine hjälper till. 
 
§10. Revidering RAS 

Gunilla kommer att skicka utkast till styrelsen. 
 

§11. Rastexter SKK och SBK 

Anne-Christine fortsätter att titta på texterna.  
 
§12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§13. Nästa möte 

Förslag på kommande mötestider skickas ut via e-post av Camilla.  
 
§14. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet, tackade alla deltagare för kvällens möte. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anne-Christine Stareborn, mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………  
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anders Granlund, justerare 


