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Protokoll no. 9 
Protokoll för styrelsemöte 2021-09-06 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande:  
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Ledamot:  
Suppleant: Gunilla Berglind 
Suppleant:  
 
Anmält förhinder: Vice ordförande Sussie Sohlberg, Ledamot Ludwig Malmström, Suppleant 
Therese Flodin 
Från valberedningen:  
Från revisorerna:   
Övriga:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
§ 1. Mötets öppnande 
  
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Hanna väljs till att justera protokollet tillsammans med Kristina.  
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Protokollet justerat.  
 
§ 5. Ekonomi 

107.217SEK. Dock är 8400SEK inbetalning för mentalbeskrivningarna i Gnesta-
Trosa och Njurunda, pengar som vi kommer att använda för att täcka 
kostnaderna i samband med detta. 156 medlemmar.  
 

§ 6. Inkommande post/Utgående post  
Påskrivet avtal från domare Jahn Stääv har inkommit. Avser rasspecialen 2022.  

 
§ 7.  Profilprodukter. Beslutat fattat om inköp av tygpåsar med tryck. Kostnad 

7250SEK + moms 
Beslut fattat om inköp.  

  
§ 8. Onlinemötet med medlemmarna som hölls 31/8 hade 25 deltagare. Styrelsen 

upplever att det gav positiv återkoppling från flertal medlemmar.   
 
§ 9. Medlemsaktivitet: Temakvällar online för medlemmarna.  
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 Beslut taget. Budget satt till 5000SEK. Kontaktperson Linda.  
 
§ 10. Arbetsgrupper 

Jubileum och rasspecialgrupp. Beslut taget om att annonsera om att vi vill ha 
medlemmarnas hjälp att fira vit herdehund i samband med rasspecialen. 
Kristina ska stå som kontaktperson. Information ska publiceras på hemsidan 
och sociala medier samt gå ut via Medlemsnytt.  

 
§ 11. Medlemsnytt 
 Skickas ut i slutet av september. Linda skriver. Conny distribuerar.  
 
§ 12. Beslut om att anordna informationsmöte online avseende reviderade RAS 26 

januari 2022.  
 
§ 13. Beslut om att hålla Årsmöte 26 mars 2022.  
   
§ 14. Program för 2022 

Beslut taget om att arrangera 2 kvälls-MHn i anslutning till rasspecialen samt 
att bjuda in kringliggande länder på olika språk via sociala medier. Beslut om 
att rasspecialen 2022 också blir vår jubileumsfest.   

 
§ 15. Förslag från medlem: Rasspecial ska hållas 2 gånger per år.  
 Beslut tas vid nästa styrelsemöte.  
 
§ 16. Rapporter:  

Mässgruppen - vilande 
 Sociala medier 

Hälsa 

• DNA-kit. Beslut om att tillfråga medlemmarna och därefter göra inköp. 
Linda står som kontaktperson.  Beslut att delvis subventionera kitten för 
att vidare kunna kartlägga vår ras hälsa.  

RAS/Avel 

• RAS – återkoppling på första utkastet. Linda skickar korrekturläst 
dokument till samtliga styrelsemedlemmar innan 12/9–2021.  

• RAS/RUS-konferens 16–17/10—2021 
Beslut tas om att vi skickar två representanter från VHK. Beräknad cirka 
kostnad 2000SEK.  

Tävling 
Utbildning 
Utställningar/Rasspecial 

• Domare klart till rasspecialen 2022.  

• Rasklubbstorget MyDog 6-9 januari. Nej vi deltar inte på grund av att vi 
inte har den kapaciteten.   

Vallning 
Från de olika förbunden 
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• Samarbete Ras och Distrikt (RASK)/Kristina 
 
§ 17. Övriga frågor  
  
§ 18. Avslutning 
 
Nästa styrelsemöte hålls 05-10-2021.  
 
 
 
Justeras:  
 
 
 
Ordförande   Justerare 
Kristina Ringel   Hanna Wallinder 
 
 
Vid protokollet 
Sekreterare Linda Johansson 
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