
 

 

Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 12/2018 
Datum 2018-12-27  
Klockan: 18.00 

Närvarande styrelsemedlemmar: Charlotte Barvestad, Kate Unemark, Conny Olsson, Hanna 

Wallinder, Mervi Harria, Lotta Wettström 

Adjungerade: Daniella Martinsson, Saskia Brock 

Anmält förhinder: Susanne Sohlberg, Annica Johansson 

____________________________________________________________________________ 

§1. Mötets öppnande  

Ordförande Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val av protokollförare   

Till att föra dagens protokoll valdes Kate Unemark. 

§3. Val av protokolljusterare  

Till att, jämte Charlotte Barvestad, justera dagens protokoll valdes Mervi Harria. 

§4. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med beslutet att stryka §9. 

§5. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§6. Kassa- / medlemsrapport  

Kassan SEK 74.585:- 

Antal medlemmar 189 

§7. Inkommande / utgående post 

 Inkommande 

 Centrala Valberedningen 



 

 

 Avel (sekretess) 

 Rasklubbar, öppet brev till FS 

 Ronald Andersson, grafisk formgivare.  

 Punkter till medlemsmöte från medlem 

 Utgående: 

 Ang inkommit, avel (sekretess) 

 Valberedning, VHK 

 Centrala Valberedningen 

 Rasklubbar, öppet brev till SBK/FS 

8. Per Capsulam-beslut 

 Beslut att stödja raslubbarnas gemensamma skrivelse till SBK/FS. 

 Beslut att adjungera Daniella Martinsson och Saskia Brock till styrelsen fram till årsmötet. 

9. Utgår 

10. Rapporter från arbetsgrupperna:  

 Hälsa och Mentalitet. RAS.  Arbetet fortgår  

 Avel.  Utgår 

 Utställning. Lotta redovisade att tillfrågad domare för Rasspecialen 2020 inte kunde just 
det datumet. Beslöts att tillfråga ytterligare domare, då det inte ansågs vara möjligt byta 
datum. SKK har tillfrågats om avtal domare för rasspecialen. 

 Hundsport. Sociala medlemsträffar, intresse undersöks på lite olika platser i landet. Saskia 
undersöker Blekingetrakten. Mervi söker ytterligare personer som kan arrangera.   

 Ny grupp, Vallning, bordläggs 

  



 

 

11. Årsmöte 2019  

 Kallelse har gått ut per brev, mail kommer att skickas. Plats diskuterades, i första hand något 
hotell i anslutning till Arlanda i andra hand Älvsjö. Hanna och Daniella undersöker Arlanda, 
Charlotte undersöker Älvsjö. 

 Tid sätts till 13.00 – 16.00 

12.  SBK FS beslut om arbetsmerit för cert på utställning. 

 Beslöts att Daniella kontaktar Vit Herdehundklubb i Finland och Charlotte Finska Kennel-
klubben med fråga om vad som kommer att gälla framgent och varför förändringarna görs. 

 Beslöts att undersöka hur det ser ut internationellt. 

13.  Medlemsmöte 8 december 2018 

 Charlotte, Kate och Conny redogjorde kort för sina intryck. 

 Beslöts att mail skall skickas till den medlem som har det RAS-dokumentet, som tidigare 
styrelse arbetat på, med begäran att det skall lämnas till Conny O eller Hanna W. 

14.  Lathunden 

 Informerades om att alla har ännu inte fått tillgång till Lathunden, men att det är på gång. 

 Informerades om att SBK för in exteriörbeskrivningar för hundar 18 månader och äldre i 
Lathunden. 

 Informerades om att Lotta för in exteriörbeskrivningar för de hundar som är under 18 måna-
der 

 Beslöts att Charlotte och Conny skall ta reda på om ytterligare skall föras in. 

15.  Vita Svepet, info, marknadsföring.  

 Förslag till beslut: Bordläggs till kommande möte 

16. Stockholms Hundmässa.  

 Hanna och Kate skissar på enkel monter för framtiden. 

 Styrelsen vill framföra sitt stora tack till de som ställde upp i montern, både de med och utan 
hundar.  

  



 

 

17.  Övriga frågor 

 Diskuterades förslag att skicka in inför regelrevideringskonferensen. 

 Beslöts att Hanna Wallinder representerar Vit Herdehundklubb på regelrevideringskonferen-
sen. 

18. Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Kate Unemark 

 

 

Justeras 

 

Charlotte Barvestad    Mervi Harria  

 


