
Vit Herdehundsklubb 
 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 11/2018 
Datum: 2018-12-04 
 
Närvarande styrelsemedlemmar: 
   
Charlotte Barvestad   
Conny Olsson   
Susanne Sohlberg   
Kate Unemark  
Hanna Wallinder  
 
Anmält förhinder:  
Annica Johansson 
Mervi Harria  
Lotta Wettström   
 

 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Mötesordförande Charlotte Barvestad hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.   
 
 §2 Val av protokollförare 
Kate Unemark valdes till protokollförare.  
 
§3 Val av protokolljusterare   
Conny Olsson utsågs att jämte Charlotte Barvestad justera protokollet.   
 
§4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
§5 Föregående mötens protokoll 
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
Informerades om att inget protokoll från möte nr 9 existerar då ej tillräckligt många 
styrelsemedlemmar var närvarande vid mötet för att det skulle bli beslutsmässigt. 
  
§6 Kassa-, medlemsrapport 

 Kassan 73.749:- 
 Antal medlemmar 188 

 
§7 Inkommande/utgående post 

 Inkommande post 
o Inbjudan SBK organisationskonferens sista helgen i januari, beslöts att Charlotte 

åker 
o Inbjudan till regelrevideringskonferens 9-10 februari 
o Information kroppsvallarna 
o SBK info nr 7, 2018 
o SBK, datum 2019 teoretiska prov bruksdomare m fl 
o Frågor från SBK:s Centrala Valberedning 

  



Utgående post 

 Ingen utgående post 
  
 §8 Per Capsulam-beslut  

 Inga Per Capsulam-beslut var tagna 
 
§9 Rapporter från arbetsgrupperna 

 Hälsa och mentalitet 
o Informerades om att all tid går åt till framtagande av nytt RAS-dokument, Conny 

gick igenom tidsplan och arbetssätt. 
 Datum preliminärt 

 1:e Feb RAS dokument lämnas över till VHK styrelsen för 
justeringar 

 1:e Mars RAS dokument lämnas över till VHK medlemmar för 
justeringar 

 1:e April RAS dokument skickas in till SKK 
 Avel 

o Utgick. 
 Utställning 

o Diskuterades domare till rasspecialen 2020. 
 Hundsport 

o Har inte varit tillräckligt intresse för att kunna genomföra hundträffar under hösten. 
Nya försök i början av året. 

 Vallning - ny grupp 
o  Bordlades. 

 
§10 SBK FS beslut om arbetsmerit för cert på utställning 

 Charlotte informerade om att diskussioner med övriga Ras-klubbar inom SBK förekommer. 
När mer information finns skall ett diskussionsmöte anordnas längre fram. 
 

§11 Samarbete danska och norska klubbarna kring exteriördomares bedömning  
 Inget nytt att rapportera 

 
§12 Medlemsmöte 8 december 2018 

 Sammanträdesrum på Scandic Talk bokat kl 13.00 den 8:e 
 Två föreningscoacher var anmälda av en enskild medlem. Då endast coacher inbjudna av 

styrelsen eller utsedda av SBK:s förbundsstyrelse äger rätt att delta, beslöts att kontakt 
skulle tas med dem för att höra om avsikten med deras deltagande, för att därefter kunna 
bjuda in dem. 

 
§13 Lathunden 

 Licenserna är nu klara. 
 Beslöts att Conny Olsson skall ersätta tidigare licensansvarig 
 Punkten förklarades för omedelbart justerad 

 
§14 Vita Svepet, info marknadsföring 

 Bordlades 
 
§15 Stockholms hundmässa, rasmonter och uppvisning 

 Har visat sig svårt få fram befintligt montermaterialet till mässan. 
 Beslöts att Conny visar hund på SBK:s presentation av brukshundsraserna på lördagen samt 

på rasparaden söndag.     
 



§16 Ekonomi och Eriksöre Hundvecka 2018 
 Conny redovisade ekonomin samt utfallet av Vit Herdehundsklubbens aktiviteter på 

Eriksöre Hundvecka. 
 
§17 Dialogmöte 19 november 2018 

 . 
  

§18 Övriga frågor 
 Beslöts att årsmöte skall hållas lördagen den 9 mars 2019 någonstans i Stockholmstrakten 

och så lättillgängligt som möjligt. 
 

§19 Mötets avslutande   
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Kate Unemark 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Charlotte Barvestad   Conny Olsson 
     
 
 
 
 


