
Vit Herdehundsklubb 
 
Protokoll Medlemsmöte/informationsmöte 
Datum: 2018-12-08 

Plats: Scandic Talk, Älvsjö 
 
Närvarande  14 medlemmar 

 2 föreningscoacher 
 

 

 

Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Charlotte Barvestad hälsade alla närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat.   
 

§1 Fastställande av röstlängd 

Medlemsmötet beslutade fastställa röstlängden till 14 st röstberättigade medlemmar. 

 

§2 Val av mötesordförande 

Charlotte Barvestad valdes till mötesordförande 

 

§3 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Anmäldes att rasklubben utsett Kate Unemark till protokollförare.  
 

§4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet   

Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes efter omröstning Linda Johansson och Susanne 

Sohlberg. 

 

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt §7 moment 2 

Ragnar Bergståhl och Lars Magnusson närvarande i egenskap av föreningscoacher från SBK. 

Lars och Ragnar presenterade sig och förklarade att deras roll var att på olika sätt stötta föreningar och 

medla i konflikter. 

 

§6  Fråga om medlemsmötet blivit behörigen utlyst. 

Kallelse till mötet hade gått ut via mail, på klubbens Facebooksida och på klubbens hemsida. Eftersom 

kallelse per brev inte utgått ansåg några medlemmar att det inte var säkert att samtliga medlemmar 

tagit del av kallelsen och att mötet därmed inte var behörigen utlyst. Mötet beslöt att ändra 

inriktningen till informationsmöte och att inga beslut skulle fattas på mötet.  

 

§7 Fastställande av dagordning 

Efter beslut att stryka paragraferna 9, 10,11, 12 och 13 då mötet övergick till att bli ett informations- i 

stället för beslutsmöte, fastställdes dagordningen. 

 

§8 Information från styrelsen i Vit Herdehundklubb och erfarenhetsutbyte 

Charlotte B informerade om verksamhetsuppstarten. Några uppfödare har blivit anmälda till SKK för 

brott mot grundreglerna. Charlotte B har trots påstötningar till SKK, ännu ej fått besked om utfallet av 

anmälningarna. 

 

Anders Granlund avgick tidigt från styrelsen. 

Annica Johansson har minskat sitt deltagande och önskar avgå. 

 



Efter att Anders G avgick har styrelsen haft problem med uppdatering på hemsidan, då ingen i 

nuvarande styrelsen hade förkunskaperna eller tid att sätta sig in i den. De första personerna som 

tillfrågades att ta uppdrag som webmasters tackade nej eftersom hemsidan är uppbyggd från en blogg. 

Sedan ett tag tillbaka har klubben en webmaster och jobbar efterhand med att uppdatera sidan. 

Påpekades att någon arbetsgrupp behövde uppdateras. 

 

På fråga redogjorde Charlotte B för uppfödarrådet som är fristående från styrelsen men som kan 

fungera som bollplank. 

 

Charlotte B gick igenom verksamhetsplanen och vad som hittills gjorts, vad som ligger framgent och 

vad som styrelsen inte mäktar med.  

 

Utbildning i kullindexfrågan efterfrågades. Charlotte B svarade att styrelsen bedömt att i och med att 

medlemmarna på medlemsmötet, i samband med årsmötet, med förkrossande majoritet, beslutat om att 

begära att kravet på HD-index skulle tas bort, förelåg behovet av utbildningen inte längre. Kate U 

inflikade att det i januari redan hållits två utbildningstillfällen, men fick till svar från en medlem att 

dessa var medlemsmöten.   

På fråga om uppföljning av kullindex gjorts, svarades att det inte gjorts och att relevant information 

fås först när årets valpar är röntgade.  

Det påpekades att kullindex är en rekommendation och att uppföljning på parningsnivå borde göras, 

vilket styrelsen inte höll med om. 

 

För mentalbeskrivning av Vita Herdehundar rekommenderar styrelsen att medlemmarna vänder sig till 

lokala brukshundsklubbar. Lars M berättade att under 2017 fick alla, som ville, genomföra MH. 

 

Det påpekades att det är en medlemsorganisation och det som beslutades på årsmötet gäller, alla 

medlemmar har lika värde. Kate U svarade att vi styrelsen gör det vi mäktar med.  

Ragnar B framhöll att en verksamhetsplan oftast är mycket ambitiös och att det inte är realistiskt att 

begära att alla mål skall nås.  

 

På fråga om vad som händer med de punkter i styrelseprotokollen som bordläggs svarade Charlotte B 

att de bordläggs men att de står med i protokollen för att de skall tas upp längre fram och inte glömmas 

bort. 

 

Conny Olsson redogjorde för ekonomin. Rallylydnadstävlingen som genomfördes även i år 

ifrågasattes då den i år gick med en viss förlust. Avsikten var att gå med vinst liksom året innan och 

tjäna pengar till klubben. Kostnaderna ökade pga sjukdomsfall, där reserver fick kallas in, en skrivare 

som gick sönder, samt att SBK tog ut en klart högre registerhållningsavgift än förra året.  

På fråga varför Rallylydnad och inte MH, MT svarades att med facit i hand borde annan prioritering 

gjorts. Styrelsen uppmanades av en medlem att gå ihop med annan rasklubb och genomföra MH/MT-

tillfällen. 

Ragnar B inflikade att det ibland uppstår förluster i olika engagemang och att det är OK. 

 

Conny O redogjorde för revideringen av RAS, liksom för tidplanen. Det påpekades att tidigare styrelse 

redan nästan jobbat klart det dokumentet och ifrågasattes varför styrelsen inte använde det. Conny O 

svarade att han trots noggrann genomgång inte hittat något dokument.  

Det framkom att en medlem har dokumentet. På fråga från Susanne S varför dokumentet ej lämnats 

över till styrelsen sa hen att hen inte visste vem som skulle ha det. När Susanne S begärde att 

dokumentet skulle skickas svarade medlemmen att hen inte ämnar lämna det till styrelsen, styrelsen 

skulle inte få åka snålskjuts på hens arbete.  

 

Förtydligande av policyn för att bli rekommenderad på klubbens hemsida efterfrågades. Charlotte B 

svarade att styrelsens policy är att på hemsidan rekommendera de personer som har adekvat utbildning 

och innehar styrelsens förtroende. På direkt fråga redogjorde Kate U för motivet till att vissa personer 

inte längre rekommenderas. 



 

Charlotte B redogjorde för vad som hittills framkommit och hänt vad gäller arbetsmerit för 

utställningscertifikat. Styrelsen har inte tagit ställning i sakfrågan. Det har förekommit diskussion om 

arbetsordningen med andra rasklubbar. 

 

En medlem undrade över varför hen inte fått svar på ett mail ställt till hela styrelsen. Kate U svarade 

att mailet uppfattats som ett rent informationsmail men bad om ursäkt och att styrelsen i framtiden 

minst skall svara att vi mottagit mailet.   

 

Charlotte B informerade om info och PR och att vi t ex har rasmonter på Stockholms hundmässa. 

En Vit Herdehundsträff är genomförd i Tierp, flera planeras på olika ställen i landet. 

 

§14 Mötets avslutande   

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Kate Unemark 

 

 

 

Justeras 
 

 

 

Charlotte Barvestad   Susanne Sohlberg 
Ordförande 

 

 

 

 

 

Linda Johansson  
 

 

 

 


