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Protokoll för styrelsemöte 2020-12-02 via Zoom kl. 19:15  
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande:  
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot:  
Ledamot:   
Ledamot: Daniella Martinsson 
Suppleant: Therese Flodin 
Suppleant: Gunilla Berglind 
 
Anmält förhinder: Susanne Sohlberg, Ludwig Malmström, Hanna Wallinder 
Från valberedningen: 
Från revisorerna: Sophie Eklund 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
§1. Mötets öppnande  

• Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  

 
§2. Val av protokolljusterare Conny 
      att jämte ordförande justera protokollet.  
 
§3. Fastställande av dagordning 
 
§4. Justering av föregående protokoll 
 
§5. Ekonomi 
83.529,35: - 166 medlemmar 
 
§6. Inkommande post/Utgående post 
M.S har skickat mail. Vi går igenom förslagen och ser vad vi kan och ska åtgärda 
enligt inkomna förslag.  
 
§7. Valberedningen 

• Information avseende valberedningens arbete.  
Kristina har skrivit ett förslag på text som tydliggör vilka poster det gäller. 
Valberedningen har inte tagit kontakt med styrelsen.  
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§8. Revisorerna  

• Information ang. omröstningen Årsmöte 
Sophie berättar om valet och kontrollräkningen. Skriftligt protokoll från 
Sophie publiceras på hemsidan.  
Styrelsen tackar Sophie för arbetet.  

 
§9. Årsmöte/medlemsmöte, 2021 eller 2022 
Kristina kontaktar SKK och ser om det finns en digital lösning vi kan använda oss 
av. 
 
§10. Beslut fattade per capsulam  

• Publicering av julkalender. Beslut fattades 20 november.  
 
§11. Mentalbeskrivning Hund (MH) 
Arbete pågår inför 2021. 
 
§12. Angående profilkläder/webshop 
Conny arbetar vidare med ett förslag.  
 
§13. Medlemsnytt.  

• Linda Johansson informerar.  
Nr 4 utskickat via Medlem Online  
Nr 5 planeras för utskick innan 2020.12.24 med Jultema.  

 
§14. Rapporter:  

- Mässgruppen – inställt pga covid-19.  
- RAS – Daniella Martinsson informerar.    
- Sociala medier – 4 inlägg samt julkalendern startad. 
- Hälsa  
- Avel – Linda presenterar förslag som klubben kan arbeta vidare med i 

kontakt med uppfödarna samt i arbetet med RAS 
- Tävling – Daniella och Conny arbetar vidare med hur vi ska kunna utse 

och lyfta fram Årets hundar samt hur priserna ska distribueras.  
- Utbildning – inget nytt  
- Utställningar/Rasspecial – klubben har fått ok för rasspecial i Vännäs 

2022. Värmlands KK återkommer under januari 2021 med mer 
information kring rasspecialen i Ransäter.  

- Vallning – Linda kontaktar vallansvarig. 

mailto:vhk@vitherdehund.com


       
 

3 
Webb: https://www.vitherdehund.com/ 
E-post: vhk@vitherdehund.com 

- Från de olika förbunden 
Angående exteriördomarkompendiet. Hanna har varit i kontakt med 
SBK och kompendiet är snart klart.  
SBK och SKK uppdaterar kontinuerligt restriktioner kopplat till 
pandemin.  
SBK bjuder in till digital konferens i december. Kristina anmäler sig.  

 
§15.   
Angående konstituerande protokoll - Vi lägger ut det konstituerande protokoll 
som skrevs vid första styrelsemötet i maj 2020. Protokollet är kontrollerat av 
revisor innan publicering.  
 
§16 Angående stadgar – Kristina kontrollerar dessa.  
 
§17 Övriga frågor  
Slutgiltigt beslut om att ingen årskalender trycks på grund av för få 
förhandsbeställningar.  
 
§18 Revisorerna bjuds in att delta på styrelsemöte den 9 februari 2021 för att 
gå igenom revisionen. Kristina skickar ut inbjudan. 

 
§19.  Mötets avslutande 
 

 
Nästa möte: 2021-01-12 kl.19:15 
 
 
Justeras:  
 
 
 
Ordförande   Justerare 
Kristina Ringel   Conny Olsson 
 
 
 
Vid protokollet 
Sekreterare Linda Johansson 
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