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Protokoll no. 10 
Protokoll för styrelsemöte 2021-10-05 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Sussie Sohlberg 
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Ledamot:  
Suppleant: Therese Flodin 
Suppleant:  
 
Anmält förhinder: Ledamot Ludwig Malmström, Suppleant Gunilla Berglind 
Från valberedningen:  
Från revisorerna:   
Övriga:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Daniella väljs som justerare 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Protokollet är justerat av Kristina och Hanna 
 
§ 5. Ekonomi 
 106.397,77 SEK 

159 medlemmar 
 

§ 6. Embark 
 Ställt en fråga till Embark angående pris på DNA-kit 
 
§ 7. Inkommande post/Utgående post 

- Inbjudan från SBK angående lokal instruktörskurs.    
- Angående ÖNDs samordningskonferens, Hanna deltar en av dagarna. 
- Inkommen dispensansökan från medlem avseende importer med AKC-

stamtavla. Besvaras under §19. 
- Önskan om att införa Årets Hund – Nosework. Besvaras under § 20. 
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§ 8. Samarbete RASK/Distrikt  
 Arbete pågår med att skaffa kontaktpunkter och samarbetspartners 
 
§ 9. Arbetsgrupper 

Angående Jubileumsgrupp. Flera personer har anmält sitt intresse. 
Kristina och Sussi kallar till Zoom-möte med de som är intresserade.  

 
§ 10. Våra genomförda MH 
 VHK har fått fin återkoppling på detta. Budgeten hölls.  
 
§ 11. Medlemsnytt 
 Sammanställs innan 10 oktober.  
 
§ 12. Planering för onlinemöte för medlemmarna angående RAS i januari.  
 
§ 13. Frågor från SBKs centrala valberedning. Besvaras senaste 5 

december. Bordläggs till nästa styrelsemöte.  
 
§ 14. Årsmöte 2022 
 Kristina väntar på svar från Studiefrämjandet angående lokal.  
 
§ 15. Verksamhetsplanen för 2022. Kristina förbereder ett utkast inför 

nästa styrelsemöte.  
 
§ 16. Förslag angående rasspecial  2 ggr/år från medlem.  

Styrelsen önskar hellre arbeta för att VHK ska kunna genomföra en 
rasspecial och ett klubbmästerskap.  

 
§ 17. Tempen på organisationen, frågeformulär från SBK.  

Alla i styrelsen får gå igenom frågorna, skickar svaren till Kristina 
som sammanställer och skickar in. Svar till Kristina senast 12/10-21.  
 

§ 18. Webbshopen. Klar för lansering. Publiceras på klubbens sociala 
medier samt hemsidan.  
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Inför § 19. anmälde Linda jäv och lämnade mötet. Sussi Sohlberg utsågs till 
protokollförare under § 19.  

 
§ 19.  Angående dispensansökan för två importer med AKC-stamtavla. 

Styrelsen har beslutat sig för att vända sig till SKK och SBK för att be 
att SKK och SBK godkänner de två importerna som gjorts. Detta på 
grund av rasens mycket höga genetiska inavelsgrad och behovet för 
mer genetisk variation. En styrelsemedlem reserverade sig mot att 
VHK ska ta ställning i enskilda ärenden då det finns då de som 
arbetar med avel och hälsa på heltid inom både SBK och SKK som 
bör ha insikt i den genetiska inavelsgraden och stor kompetens på 
området. Styrelsemedlem är generellt inte emot de två hundarna 
eller att det tillförs nytt genetiskt material till rasen.  

 
Ledamot Daniella skickade sms till Linda efter beslutat fattats i § 19 och Linda 
återkom till mötet.  
 
§ 20.  Angående förslag om ny tävling – Årets Noseworkhund. Styrelsen 

beslutar om att införa tävlingen Årets Noseworkhund på linje med 
andra Årets Hund-tävlingar klubben håller för medlemmarna. 
Styrelsen beslutar att utse Årets Nosework-hund på tävlingar 
genomförda från och med 1 januari 2022. Mer information läggs på 
hemsidan innan 1 januari.  

 
 
§ 21. Rapporter:  

• Mässgruppen – vilande 
 

• Sociala medier  
- Lansering av webbshopen. Länk till hälsoenkät. Inlägg 

angående MH, var i landet finns det herdar som vill göra 
MH.  
 

• Hälsa – hälsoenkät.  
- Skickas ut inom kort med 3 veckors svarstid.  

 

• RAS/Avel  
 

• Tävling  
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- Instiftan av Annies minnespris. Förslag skickas till berörd 
anhörig.  
 
 
 

• Utbildning  
-  inventering ska göras av funktionärer. Kristina kontaktar 

SBK.  
 

• Utställningar/Rasspecial 

• Vallning 

• Från de olika förbunden 
 

§ 22. Övriga frågor   
 
Avslutning 
 

Nästa styrelsemöte 2021-11-01 

 

Justeras:  
 
 
 
Ordförande   Justerare 
Kristina Ringel   Daniella Martinsson  
 
 
Vid protokollet 
Sekreterare Linda Johansson 
Vice ordförande Sussi Sohlberg för § 19.  
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