
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb 2020-06-03 via Zoom. 
 
 
Närvarande: Kristina Ringel, Susanne Solhberg, Linda Johansson, Conny Olsson, 
Daniella Martinsson, Hanna Wallinder, Therese Flodin, Gunilla Berglind 
Lämnat återbud: Ludwig Malmström 
 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Godkännande av dagordning 
 

3. Justering av protokoll nr 5 
 

4. Sekretess 
SKKs dokument.  

 
5. Inkommande post 
- Medlem J.A frågar om ev. ändringar av hanhundslistan pga Covid-19 

(mail inkom 18/5) Svar: Gruppen Avel och Hälsa får frågan.  
- Conny angående skrivelse från SKK angående corona 

 
6. Utgående post 

 
7. Ekonomi och Rambudget (Conny) 

Kassa 77029,75:- sek 

168 medlemmar 

- Kristina, Conny, Susanne och Linda kollade på ändringar och Conny 
skickade ut en nyare version som styrelsen enhälligt godkänner.  

 
8. Utbildningar  

 

- Föreningsteknik 
Styrelsen godkänner att Ludwig, Linda och Therese går den så snart 
SKK lägger ut en ny kurs. Kursen genomförs på distans.  

- Utbildning till figurant för Mentalbeskrivelse Hund, klubben önskar 
bidra med fler figuranter till arbetet med mentalbeskrivelser framgent 
och att fler medlemmar engageras i detta. Vi förbereder för att om 
möjligt påbörja utbildning av figuranter (via en lokal brukshundklubb) 



under hösten 2020 (beroende av pandemin covid-19). Vi arbetar 
vidare i saken och ser om det finns medlem/medlemmar som gärna 
vill bli mentalfigurant.  

 
9. Rapporter:  

- Mässgruppen (Therese sammankallande) 
- Ras (Daniella sammankallande) 
- Sociala medier (Linda sammankallande) 
- Hälsa  
- Mentalgruppen (Hanna sammankallande) 
- Avel (Linda sammankallande) 
- Tävling (Therese) 
- Utbildningsgrupp – (Susanne) 
- Från de olika förbunden 

 
10.  MH-diplom (Hanna) 

-  
11.  Verksamhetsplan 

Kristina och Susanne arbetar vidare med den.  
 

- Exteriördomarkonferensen  2021 
Vi beslutar om vem som ska arbeta vidare med det när vi sett 
återkopplingen från SBK.  

 
 

12.  Övriga frågor  
- Kristina kalendarium 
- Angående lokal för kommande årsmöte.  
- Kalender – ny för år 2021, styrelsen beslutar ja.  
- Mailadresser – tar vi nästa möte. 

 
13.  Mötets avslutande 

 
Nästa möte: Onsdag 5 augusti 19:15 
 
Protokollet digitalt justerat av ordförande Kristina Ringel 
 
 
 
Uppdaterad till pdf fil 2020-12-13 


