
Vit Herdehundklubb 
Protokoll Konstituerande möte 
Datum 2019-03-17 
Klockan: 19.00 via Messenger 
Närvarande styrelsemedlemmar: Charlotte Barvestad, Conny Olsson, Hanna 
Wallinder, Daniella Martinsson, Saskia Brock, Gunilla Berglind, Therese Flodin 
Anmält förhinder: Kate Unemark, Susanne Sohlberg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
§1. Mötets öppnande 
Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2. Val av protokollförare 
Till att föra dagens protokoll valdes Daniella Martinsson 

§3. Val av protokolljusterare 
Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Conny Olsson. 

§4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

§5. Kassa- och medlemsrapport 
Kassan uppgår till: SEK 75.654,10:- 
Antalet medlemmar uppgår till: 183 personer 

§6 Konstituering 
Beslöts att Vit Herdehundklubbs firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
Paragrafen förklarades för Omedelbart justerad. 

§7 Verkställande utskott  
Beslöts att till Verkställande utskott utse ordförande, sekreterare och kassör. 

§8 Avtackning 
Uppdrogs till Conny att ordna blomstercheck som avtackning till Lotta Wettström 
för hennes insatser i styrelsen föregående år. 

§9 Arbetsgrupper, inkl hemsida, revidering av RAS, mail, info/pr, m m.  
Beslöts att varje arbetsgrupp, med ett undantag (vallning), ska ha en 
sammankallande från styrelsen men sedan tillfråga medlemmar med lämplig 
kompetens om deltagande i respektive arbetsgrupp. Styrelsen fastställer sedan 
gruppens medlemmar.  

Beslöts vidare att för närvarande ha följande arbetsgrupper och sammankallande: 
- Arbetsgruppen för Avelsfrågor, uppfödarna som sitter i styrelsen Charlotte 
Barvestad, Susanne Sohlberg, Saskia Brock, Gunilla Berglind 
- Arbetsgruppen Hälsa, Hanna Wallinder  
- Arbetsgruppen Mentalitet, Susanne Sohlberg  



- Arbetsgruppen Hundsport, Gunilla Berglind 
- Arbetsgruppen Utställning, Therese Flodin  
- Arbetsgruppen Vallning, Joakim Svanström Wallen, adjungerad 
- Arbetsgruppen RAS, Hanna Wallinder 
- Arbetsgruppen information och PR, VAKANT 
- Ansvarig för hemsidan, Sandra Lindell  
- Ansvarig för Lathunden, Daniella Martinsson 
- Ansvarig för Vita Svepet, VAKANT 
- Medlemsansvarig utse Kate Unemark med uppgift att få våra medlemmar att 
trivas och nya att känna sig välkomna. 
- Medlem On Line – Charlotte Barvestad och Conny Olsson  
Varje styrelsemedlem ska skriva en presentation av sig själv som ska publiceras på 
hemsidan, denna skickas till Charlotte senast söndag den 31 mars.  

§10 Tystnadsplikt i styrelsen 
Charlotte informerade om vikten av tystnadsplikt samt etik och moral på sociala 
medier. 

§11 SBK:s Kongress 2019 
Beslöts att Charlotte representerar klubben på SBK:s kongress, VHK har en röst. Vid 
förhinder så utsågs Susanne till ersättare. 

§12 Rasspecial och KM 2019 
Rasspecial 6/6 2019 i Alfta, CUA Hanna Wallinder 
KM bordläggs till nästa möte 

§13 Utbildning i föreningsteknik 
Beslöts att köpa in boken föreningsteknik till de nya styrelsemedlemmarna, 
Daniella, Saskia, Gunilla och Therese.  Styrelsen uppmanades att vid behov delta i 
kurser i föreningsteknik antingen via de lokala brukshundklubbarna alternativt 
distansutbildningar. 

§14 Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

§15 Arbetshelg och nästa möte 
Kassören menar att det i dagsläget ej är möjligt för VHK att helt finansiera en 
arbetshelg för styrelsen. Charlotte tittar på alternativ och ser om det är möjligt att 
genomföra en arbetshelg som delvis finansieras av VHK. 
Nästa möte blir tisdag den 26 mars kl 18.00. Till detta möte kommer revisorer, och 
vallningsansvarig att bjudas in. 

§16. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Vid protokollet 
Daniella Martinsson 

Justeras:    Charlotte Barvestad   Conny Olsson


