
	

	Protokoll 16-11-08 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, tisdag den 8 november 2016. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Camilla Åberg, Elisabeth Söderström, Anne-Christine

 Stareborn, Mikael Ström. Anders Granlund och Ulla Karlsson inkom under  
§7. 

 
Frånvarande:   Anna Dahlberg 
Ej anmält förhinder:  

 
 
§1. Mötets öppnande 

Gunilla Andersson öppnade mötet. 
 
§2. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen.  
 
§3. Val av justerare  

Till justerare valdes Mikael Ström. 
 
§4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg. 
 
§5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns via e-post.  
 
§6. Kassarapport 

Kassarapport per den 8 november 86 470,73 kr. 
Antal medlemmar, 178 st. 
 
§7. Inkommande/utgående post 

• SKK – SKKs Organisationsutredning – Inbjudan möten. 
• SBK – Generalsekreteraren – För kännedom, Svenska Kennelklubbens 

centralstyrelses beslut om oförändrade regler för mentaltest (MT) 2017–2021. 
• SBK – Avelssamordningen mallar för exteriörprotokoll – Lathunden. 
• SBK – Inbjudan telefonmöte UG Avelssamordning. 
• SBK – Övre Norrlands distrikt – skrivelse ang SKKs hantering av revidering MT. 
• SBK – Västra distriktet – skrivelse ang SKKs hantering av revidering MT. 
• SBK – Svenska Kelpieklubben – skrivelse ang SKKs hantering av revidering MT. 
• SBK – Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) – information, ställer sig 

bakom Svenska Kelpieklubbens skrivelse ang SKKs hantering av revidering MT 
• SBK – Svenska Cattledogklubben – Intresse för delad utställning 2019. 
• SBK – STOKK – Utbildning och brush-up CUA. 
• SBK – Uppdatering eller justering av rastexter för publicering. 
• SBK – Avel och Hälsa – För kännedom uppgift om icke-hänvisning för kennel, enligt 

beslut från SKK. 
• SBK – Avel och Hälsa – Inbjudan extraplats till mentaldagen vid RAS/RUS. 
• SBK – Inbjudan till Ras- och specialklubbstorget 2017, MyDog. 
• SBK – Ansökan om utökat rasregister. 
• SBK – VHK inkomma med ev krav på exteriördomare (skickas till SBK). 



	

	• Ingrid Tapper – Öppet brev gällande SKKs hantering av revidering MT. 
• SBK – SBK Organisationskonferens 28-29 januari.  

§8. Revidering RAS 

Styrelsen beslutade att Anne-Christine sammanställer ett nyhetsbrev ang kring det fortsatta 
arbetet med RAS.  

§9. Information från telefonmöten 

FS ”kommunikationsgrupper” 
Gunilla informerade kort om mötet och de punkter som varit uppe till diskussion – bland 
annat hanteringen av MT.   

SBK Avelssamordning 
Gunilla informerade. Alla exteriörbeskrivningsprotokoll ska in i Lathunden – rasklubbarna 
ansvariga. Revidering RAS, hur ser det ut, etc… 

§10. SKKs organisationsutredning 

Mikael är anmäld till Jönköping och Anne-Christine till Stockholm. 

§11. Rapport från RAS/RUS konferensen 

Anne-Christine informerade om konferensen.  

§12. Ansökan officiell utställning 2019 

Styrelsen beslutade att ansöka om officiell utställning i Alfta 2019. Gunilla (CUA) är 
kontaktperson.  

§13. Prioriteringsordning MH/MT 

För beslut under kommande möte. 

§14. Medlemstidningen Vita Svepet 

Anne-Christine återkommer till nästa möte med fullständig rapport.  

§15. Rastexterna – SBK resp SKK (SKKs Köpa Hund) 

Anne-Christine samlar in kommentarer kring förslag på text. 

§16. Planering aktiviteter 2017 

Samla in de förslag på kommande evenemang som finns för att kunna kommunicera dessa i 
god tid. Rasspecialen är det som hittills är spikat. 

§17. Aktivitetsombud 

Text läggs ut på hemsidan och på klubbens FB-sida, Mikael tar emot intresseanmälan. 

§18. Rasmonter – Stockholm Hundmässa 

Elisabeth informerade. Styrelsen beslutade att en ny stor vepa tas fram. Separat möte kring 
planering av rasmontern kommer att ske, Camilla kallar. De som är intresserade deltar.  

  



	

	§19. Förslag på meritering för vallning (kroppsvallande raser) 

Styrelsen beslutade skicka in förslag gällande införande av meritering för vallning – nivån 
enligt Herding Working Test (FCI-HWT) traditionell stil. Gunilla formulerar skrivelsen.  

§20. Fysiskt möte styrelsen 

Förslag träff i början av 2017. Camilla samlar in förslag och återkommer med datum.  

§21. Årsmöte och medlemsmöte 

Förslag gällande plats som inkom, Jönköping. Årsmötet ska hållas under mars månad. Vi 
tittar närmare på datum som kan passa. Kallelse ska skickas innan den 31/12. Medlemsmöte 
kommer att hållas innan årsmötet. 

§22. Övriga frågor 

• Camilla svarar Charlotte. 
• Camilla svarar Maria. Vandringspriserna är i dagsläget skänkta av privatpersoner. 

Det står dem som skänk vandringspriserna fritt att ändra statuterna för respektive 
pris. Styrelsen har i dagens läge ingen avsikt att ändra detta. 

§23. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 6 december klockan 19.30. 

§24. Avslutning 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla deltagare för kvällens möte. 

 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Camilla Åberg, mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………  
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Mikael Ström, justerare 
	


