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Vit Herdehundklubb 
Protokoll Styrelsemöte 
Möte nr: 8/2019 
Datum 2019-08-13 
Klockan: 18.00 via messenger 

Närvarande: Charlotte Barvestad, Susanne Sohlberg (närvarande fram till § 10 punkt 7), 

Conny Olsson, Hanna Wallinder,  Gunilla Berglind, Saskia Brock (närvarande från §7, punkt 

10), Daniella Martinsson, Therese Flodin 

Anmält förhinder: Kate Unemark 

 

§1. Mötets öppnande 
 Charlotte Barvestad hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Val av protokollförare 
 Till att föra dagens protokoll valdes Hanna Wallinder 
 
§3. Val av protokolljusterare 
 Till att jämte Charlotte Barvestad justera dagens protokoll valdes Conny Olsson. 
 
§4. Fastställande av dagordning 
 Beslöts att fastställa dagordningen. 
 
§5. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 
 
§6. Kassa- och medlemsrapport 
 Kassan uppgår till: SEK 71.320:- 
 Antalet medlemmar uppgår till: 173 
 
§7. Inkommande / utgående post 
  
 Inkommande 

 SBK, utökning av rasregister x 2 
 SBK, info från SKK ang temporär lista över FCI-domare 
 Mailadress 
 SBK från SKK, info om auktorisation av domare för vit herdehund 
 SBK, frågor inför organisationskonferensen 
 Medlem, fråga om protokoll som saknas 
 Mail om info om prova-på-dag, vallning 
 Fråga från person om valp att köpa 
 info från John Örvill till avel- och hälsogrupper 
 Ang avel på hundar med nära släkt som har epilepsi  
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- Fråga om epilepsi överlämnas till arbetsgruppen Avel och Hälsa. 
 
 SBK, uppdaterade listor på MH-beskrivare och MT-domare 
 Förfrågan om rekommendation 
 Inbjudan till kurser och konferenser 
 SKK, inbjudan seminarium för domar- och utställningsansvariga 
 Info om nya utförandeanvisningar och MH-nyckel 
 Inbjudan till uppdatering av MH-figuranter, Stockholmsdistriktet 
 Info SvKV ang anlagstest 
 För SBK rasklubbars kännedom Förslag från SBK UG Bruks gällande Auktorisation 

av bruksdomare och tävlingsledare per grupp 
 Forskningsnyheter 5/2019 
 SBK, info från SKK om försäkring 
 SBK info 
 SBK, Ny hantering av PM till tävlande från 1 september 2019 
 Inbjudan till rasklubbstorget på SHM 2019 
 Fråga angående arvode  
 Info från SBK ang utländska domare 
 Info från SBK ang rökförbud 
 Fråga från SBK Närke 

 

 Utgående: 
 Svar mailadress 
 Svar utökning av rasregister x 1 
 Svar på frågor inför organisationskonferensen 
 Svar till medlem, fråga om protokoll som saknas  
 Svar till person om valp att köpa 
 Ang avel på hundar med nära släkt som har epilepsi 
 Svar ang rekommendation  
 Svar ang arvode 

 
§8. Information från ordförande 

 Ordförande informerade om dialogmötet 12 augusti. 
 Ordförande påminde om att samtliga skall vara uppdaterade på verksamhetsplanen och 

att aktivitetsplanen fylls i efterhand. 
 Ordförande undrade över nollställningen av lösenord SBK Tävling, vem och varför. 

 
§9. Per Capsulam-beslut 

 Beslut om inköp av foderpriser till rasspecialen. 
 
§10.  Arbetsgrupperna 

 
1. Avel, Charlotte 

a. FBBSI – styrelsen ger Saskia i uppdrag att ge information om FBBSI vid nästa 
styrelsemöte. 

 
 
 



 

3 

2. Hälsa, Hanna 
a. Arbetet fortskrider med hälsoundersökning. 

 
3. Mentalitet, Sussi 

a. 5 hundar anmälda klubbens MH den 13 oktober. Finns möjlighet att arrangera 
ytterligare ett MH? 

 
4. Hundsport, 

a. Det behövs en ny ansvarig för arbetsgruppen.  
b. Sociala träffarna – var kan vi anordna i Sverige? 

- Therese F anordnar norr om Uppsala. Kate kollar möjlighet att arrangera på 
västkusten, Gunilla B mälardalen/Bålsta, Conny kollar om träff i Skåne, Norr – 
Höstdubbeln i september? Ev någon annanstans i norr? 
c. Rasmästerskap – bordläggs till nästa möte.  

 
5. Vallning, Joakim 

a. kort info gavs. 
b. Mailadress 

 
 

6. RAS, Hanna 
a. Arbetet fortskrider. Möte planeras.  

 
7. Lathunden Daniella 

a) Något gamla rasfiler i lathunden.  
 

8. Medlemsansvarig; Kate ej närvarande 
a. Bordläggs till nästa möte. 

 
 
 
§11. Rasspecialen 2019, Therese F 

a) kort info från rasspecialen – vad som har fungerat och om något behöver 
förändras till nästa år. Therese F fick i uppdrag av styrelsen att kontakta 
Sophie Eklund om tidsplan till nästa år. 

 
  
 
§12. Rasspecial 2021 

a) Beslöts att Styrelsen beslutade att tillfråga Sophie E om CUA för 
rasspecialen år 2021. 

 
§13. MT 2017, Daniella 

a)  Informerades om det inte är några anmäla till MT2017 i Skellefteå.  
- Vi beslutade om att ge i uppdrag till Daniella M att kontakta SBK för att 
eventuellt få ett nytt tillfälle.  

 
 

 
 



 

4 

§14. Exteriördomarkonferensen 2020, Charlotte 
 Kort info om arbetet inför domarkonferensen.  

 
§15. Kalender 

 Diskuterades 
 
§16. Rasmonter Stockholms Hundmässa 14-15 december 2019 

 Beslöts att vi ska ta in intresseanmälningar för arbetet kring montern.  
 
§17. Montermaterial, Hanna o Kate 

 Arbetet fortskrider. Förslag på montermaterial läggs fram vid nästa styrelsemöte. 
 

§18. Bordlagda frågor 
 Revisorer inbjudan 

o Beslöts att bordlägga till nästa möte 
 Arbetshelg 

o Beslöts att bordlägga till nästa möte 
 Valberedning, inbjudan 

o Beslöts att bordlägga till nästa möte 
 
§19. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor 
 
 
§20. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 
    
 
Vid protokollet 
 
 
 
Hanna Wallinder 
 
Justeras 
 
 
 
 
Charlotte Barvestad Conny Olsson   


