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Vit Herdehundsklubb 
 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 2/2018 
Datum: 2018-03-28 
 
 
Närvarande styrelsemedlemmar:  
Ordförande: Charlotte Barvestad  
Vice ordförande: Susanne Sohlberg  
Sekreterare: Annica Johansson  
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Anders Granlund  
Ledamot: Mervi Harria  
Ledamot: Kate Unemark 
Suppleant: Lotta Wettström 
 
Anmält förhinder: 
Suppleant: Hanna Wallinder 
_______________________________________________________________________ 
 
§1   Mötets öppnande  

Mötesordförande  Charlotte Barvestad  hälsade alla närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  
 

§2   Val av protokollsförare  
Annica Johansson valdes som protokollförare.  
 

§3   Val av protokollsjusterare  
Anders Granlund utsågs att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll.  
 

§4  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  

 
§5   Föregående protokoll  

Föregående mötes protokoll från den 2018-03-14 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§6 Kassa-/medlemsrapport  

Kassören redogjorde för kassan per den 28/3 2018: 83 465 kr.  
Klubben har för närvarande 201 medlemmar. 
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§7  Inkommande/utgående post  
- Inkommande 
-	Inbjudan	till	Indexutbildning,	beslöts att Annica Johansson ska åka  
- Ny exteriördomare för vit herdehund är Ann-Christin Johansson  
- Appellspår ställs in vid snö /Camilla Hjort SBK  
 
- Utgående 

-	Skrivelsen	till	SBK	angående borttagande av krav av kullindex  
 

§8 Arbetsgrupper 
• Avelsråd 

o Annica	Johansson	föreslog	 Sandra Eriksson, Solweigh Hjelm och Linda 
Johansson att tills vidare ingå i Avelsrådet. Beslöts att bifalla förslaget. 

o Uppdrogs åt Charlotte att bilda att ett uppfödarråd, som skall fungera som 
bollplank till Avelsrådet.  
 

• Hälsa. Inget att rapportera. 
 

• Mentalitet.	 
o Conny	Olsson	föreslog	Jill	Adolfsson	och	Sandra	Lindell	att	tills	vidare	

ingå	i	Rådet	för	Mentalitet,	liksom	att	Roger	Nordlander	stöttar	upp	som	
sakkunnig.Beslöts att bifalla förslaget. 

o  
• Utställning.  

o Lotta Wettström föreslog Sebastian Johansson och Anna Dahlberg att  tills 
vidare ingå i Utställningsgruppen. Beslöts att bifalla förslaget. 

o Uppdrogs åt Lotta Wettström: att inför Rasspecialen ordna med de praktiska 
delarna för domare, ringsekreterare, etc. Sussi Sohlberg är behjälplig vid be-
hov. 

o Uppdrogs till Charlotte Barvestad att ta nödvändiga kontakter inför inofficiell 
utställning på Öland den 14 juli 2018. 

• Hundsport	
Mervi	Harria	föreslog	att	följande	personer	tills	vidare	skall	ingå	i	gruppen: 

o Agility	-	Lotta	Wettström,	 
o Rallyydnad	-	Gunilla	Granlund,	 
o Bruks	-	Caroline	Hedberg		 
o Lydnad	-	Emma	Hultqvist.																																																																									 

	 	 Beslöts att bifalla förslaget. 
Beslöts	vidare	att	klubben	skall	bjuda	medlemmarna	som	deltar	i	de	aktiviteter	
som	Mervi	anordnar	i	Tierp	och	Annica	anordnar	i	Västernorrland 
på	korv,	bröd,	tillbehör	och	en	dryck.	 
Beslöts	att	bordlägga	frågan	om	Klubbmäserskap	till	nästa	möte.	
 

• Ny	grupp:	RAS.	 
Beslöt	att	bordlägga	frågan	tills	beslut	i	indexfrågan	är	fattat	av	SKK. 
 

• Beslöts att revidera vilka personer klubben rekommenderar på hemsidan.  
 

• Ny	grupp:	Årets Vita Herdehund.  
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   Beslöts att bordlägga till nästa möte.     
 

• Uppdrogs åt Mervi och Conny att hantera championatplakett. 
 

• Redovisades nya vandringspriser :  
o Brukspris – skänkt av Maria Wegner  
o Lydnadspris – skänkt av Lena Delér 
o Årets Vita Herde – skänkt av Lena Delér  

 
§9 Rallylydnadstävling, jubileumsarrangemang 13-15 juli på Eriksöre Camping 

Beslöts att om möjligt erbjuda	domare	och	skrivare	till	tävlingar	att	bo	tillsammans	i	
stuga.	Uppdrogs	åt	Charlotte	att	titta	på	prisuppgifter.	
Uppdrogs	åt	Mervi	att	fortsätta	arbetet	med	att	få	fram	domare.	
Uppdrogs	åt	Susanne	undersöka	hur	man	får	in	ansökan	till	SBK-tävling 

 
§10 Kravet på kullindex, uppdatering 

Svar	ännu	ej	erhållet. 
 
§11 Hemsidan och Facebooksidan 

• Presentation av styrelsen  
Uppdrogs åt Charlotte att göra en mall. 

• Valphänvisning. Betonades vikten av att skilja mellan regler för parning/registrering 
och valphänvisning.  
Beslöts att ge Avelsrådet i uppdrag att komma med ett förslag till nästa möte. 

• Hanhundslistan 
Beslöts att ge Avelsrådet i uppdrag att komma med ett förslag till nästa möte. 

• Uppdrogs åt Charlotte att ordna en uppfödargrupp på facebook 
 
§12 Vita svepet, info, marknadsföring. Hur går vi vidare? 
 Bordläggs tills senare 
 
§13 Indexutbildning 
 Beslöts att anmäla Annica Johansson och att reseersättning skall utgå. 
 
§14 Fråga från Camilla Åberg gällande personer som rekommenderas av klubben till olika 

utbildningar och deras namn på hemsidan. Policy.		
Bordlägger	frågan	tills	vidare 

	
§15 Övriga frågor 
 Avtackningar, bordlades till framtida möte. 

Frågan om MH diplom, bordlades till framtida möte. 
 
§16 Nästa möten 
 11 april 2018 kl 19.30 samt 2 maj 2018 kl 19.30 
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§17 Mötets avslutande 
 Mötesordförande tackade för deltagande och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Annica Johansson, Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anders Granlund, Ledamot  Charlotte Barvestad, Mötesordförande 
 


