
	

	Protokoll 2017-03-09 
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, torsdag den 9 mars 2017. Telefonmöte. 
 
Närvarande:  Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Anne-Christine Stareborn, Mikael 

Ström, Anders Granlund, Ulla Karlsson och Camilla Åberg inkom under §10 

Frånvarande:   – 

Ej anmält förhinder: Anna Dahlberg 
 

 
§1. Mötets öppnande 

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 kommer skickas via mail för godkännande.  
 
§6. Hälsoprogram 

Gunilla har sammanställt statistik i utvärdering av dagens hälsoprogram. Översänd till SBK 
avel & hälsa. 

SKK gjort en förfrågan angående intresse för index för vit herdehund från tidigast 2018. 
Inkommer vi med vår ansökan nu direkt så kan det finnas en chans att vi kan få det till 2018. 
(Det vore önskvärt för att undvika förändringar två år i rad.) 

Det är oroande att andelen ED är så hög – ett hälsoprogram på nivå 3 eller index med krav 
på kullindex på 100 eller mer vore önskvärt, men det är oklart om det går att införa för vit 
herdehund. (I dagslägen endast tysk schäfer som har den nivån). 

Ansökan ändring av hälsoprogram: 

Styrelsen beslutade enhälligt att söka index för vit herdehund från 2018 – 
HD – index, krav kullindex 100 eller mer 
ED – index, rekommendation kullindex 100 eller mer 

Samtidigt beslutades, om det inte blir index för vit herdehund förrän 2019, från 2018 – 
HD – nivå 3 
ED – nivå 2 

I anslutning till diskussionerna informerade Gunilla om SKK/FK protokoll som rörde 
lämpligt tillvägagångsätt vid begäran om att få rasen upptagen i ett hälsoprogram. Enlig 
SKKs Föreningskommitté (enl stadga för special-/rasklubbar) ansvarar styrelsen för 
avelsfrågor. (SKK/FK 4/2009. § 102)  



	

	§7. Rekommendation/krav DM-test 

Valpförmedling och hanhundslistan har sedan maj 2013 omfattats av krav på DM-testad 
hund för att stå med. I arbetet med RAS och hälsoprogram har avelsrådet bl a varit i kontakt 
med SKK (och SLU) vid upprepade tillfällen gällande DM. Avelsrådet rekommenderar med 
stöd i dessa diskussioner att detta krav tas bort. Det kan vara av intresse att kunna följa 
testade hundar därför bör snarare en inventering göras. 

Styrelsen ställer sig bakom avelsrådets rekommendation att krav på test av DM tas bort som 
krav för valphänvisning och hanhundslista. Avelsrådet uppdrogs att informera om 
förändringen samt upprätta en plan för vidare arbete kring testade hundar. 

 
§8. Valphänvisning 

Avelsrådet har justerat och rensat i upplägget. Det som finns med i krav för att få finnas med 
(valphänvisningsreglerna) behöver inte stå med. Dessa krav kommer att bli föremål för 
justering med nytt RAS, nytt hälsoprogram osv… Då kan man också ta ett större omtag 
valphänvisning/hanhundslista etc.  

Det ska vara enklare för en intresserad valpköpare att förstå. Och att vi får det mer 
homogent.  

Styrelsen ställer sig bakom genomförda justeringar. 

 
§9. Medlemsmötet 

Styrelsen diskuterade medlemsmötets planerade innehåll:	

• Presentation av underlag. 
• Nuvarande RAS – utfall enl senaste utvärderingen. 
• RAS – kompletteringar (områden som tillkommer) och utkast. 
• Det fortsatta arbetet. 
• Information hälsoprogram, avelskonferens, MT-2007/MT-2017 etc 

Inga tillägg lades fram. 

 
§10. Årsmötet 

Årsmötesordförande: 
Mikael får svar från tillfrågad årsmötesordförande på söndag den 12/3. 

Anmälningar: 
Camilla har fått in en anmälan till års- och medlemsmöte.  

Valberedningen: 
Camilla redogjorde för sina kontakter med valberedningen. 

Annan information – praktisk information: 
VP/priser/plaketter: Anne-Christine har beställt individuella priser och plaketter 
(ansökningar hederpris korade hundar). Hon har också varit i kontakt med nuvarande 
innehavare av VP som ska delas ut till ny hund. Nytt VP från Jill (rallylydnad) ska vara på 
väg. Gunilla ordnar med diplomen. 

Lunch/fika/etc: Mikael ordnar med lunch och fika. Det finns möjlighet att visa information 
via datorskärm. 

  



	

	Fråga angående att vara med ”online” på års-/medlemsmöte: 
Gunilla varit i kontakt med Catrin Fernholm, generalsekreterare SBK;  
SBK håller på att se över möjlighet att delta på årsmöte/medlemsmöte ”online”.  

Även om det inte är ett möte där röstning kommer att genomföras bör information om att 
det finns möjlighet att delta ”online” nå ut med kallelsen/inbjudan. Det måsta vara planerat 
innan eftersom det finns en hel del tekniska aspekter/begränsningar att ta hänsyn till för att 
det ska fungera väl, och framför allt måste alla som så önskar delta ”online” ha möjlighet att 
göra detta – inte endast begränsas till ett fåtal. Camilla svarar Charlotte Barvestad. 

 
§11. Övriga frågor 

Via SBK inkommen – klubbens yttrande ang dispensregistering: 
Styrelsen beslutade styrka avelsrådets yttrande. 

Förslag lista championat: 
Anders adderar till verksamhetsberättelsen en förteckning över hundar som erhållit någon 
form av championat under året. 

 
§12. Avslutning 

Gunilla Andersson tackade alla för ett bra och trevligt möte.	

 
Vid protokollet: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anne-Christine Stareborn, mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………  
Gunilla Andersson, ordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Anders Granlund, justerare 

	

	


