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Protokoll no. 12 
Protokoll för styrelsemöte 2021-11-30 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 
 
Anmält förhinder: Ledamot Ludwig Malmström, Suppleant Gunilla Berglind  
 
Från valberedningen: Camilla Leitl Edfors 
Från revisorerna:  Sophie Eklund 
Övriga:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Susanne valdes som justerare.  
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes.  
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Protokollet är justerat.  
 
§ 5. Ekonomi 
 92 842,07 sek 

168 medlemmar 
 

§6. Inkommande/utgående post.  
Inkommit brev från Hvit Gjeterhundklubb besvaras av ordförande.  
 
 

§ 7. Utskick av de utlottade DNA-kitten. 
 Conny skickar i rekommenderade brev.  
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§ 8. Styrelsen beslutar att köpa in 20 DNA-kit varav 4 ska skickas till de 
som vann kit under temakvällarna (se § 7 ovan). Tillfällig utgift 
beräknas till 17.600 kronor. DNA-kitten ska säljas till 
självkostnadspris till medlemmarna och kommer därmed inte att 
påverka VHKs ekonomi.  
Kostnaden för de 4 utlottade kitten går under budgeten till 
temakvällarna som det beslutades om på tidigare styrelsemöte (se 
Protokoll för styrelsemöte 2021-09-06).  Syftet är att öka kunskapen 
om våra hundars hälsa och genetiska ursprung. Försäljning och 
hantering utförs av kassören.  

 
§ 9. Två punkter från RASK-samarbetet:  

1. Vad är vår ras? 
Svar från styrelsen: Vit herdehund skall vara livlig, uppskatta 
aktivitet och ha ett balanserat temperament. Rasen skall vara 
uppmärksam och lättlärd, mycket social och trogen. Den är vänlig 
och lågmäld, aldrig rädd eller oprovocerat aggressiv. Vit herdehund 
skall vara en gladlynt, lättlärd och sportig hund med förutsättningar 
för allround-utbildning. Rasens högt utvecklade sociala kompetens 
ger den en märkbar förutsättning att anpassa sig till all sorts 
händelser och situationer. 
2. RASK vill dela upp arbetet i 3 grupper och behöver 
representanter från rasklubbarna i följande grupper: Mentalitet, 
Exteriör, Hälsa. 
Kristina och Hanna är sedan tidigare med i RASK-samarbetet i stort.  
Styrelsen beslutar att följande personer ska bidra:  
Mentalitet – Hanna och Therese 
Exteriör – Linda och Daniella 
Hälsa – Linda och Susanne 

 
§ 10.  Återkoppling från revisorerna. 

Revisor har kvartalsvis mottagit rapporter från styrelsen och har per 
dags dato inget att utsätta.  

 
§ 11. Återkoppling från valberedningen. 

Valberedningen kommer att föreslå mötesordförande och 
sekreterare till årsmötet.   
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§ 12. Verksamhetsplan för 2022. Styrelsen har beslutat om 
verksamhetsplanen för 2022.  

 
§ 13. Genomgång av Verksamhetsberättelse för 2021. Justeringar 

gjordes.  
 
§ 14.  Årsmöte. På grund av osäkerheten kring pandemins utveckling 

beslutar styrelsen att sätta in ett extra styrelsemöte den 21 
december kl. 19:00 för att fatta beslut om årsmötet ska hållas 
fysiskt eller digitalt samt fatta beslut om budget.    

 
§ 15. Online-möte i januari. Diskussion om vilken information som vi ska 

ha med.   
 
§ 16.  SBK Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 5-6 

februari 2022. Styrelsen beslutar att Kristina och Susanne ska delta. 
SBK betalar för en person, VHK betalar för person nr 2. Budget 2000 
kronor.  

 
§ 17.  Beslut om att utbilda en testledare. Styrelsen beslutar att bifalla 

ansökan från medlem om att bidra till kostnaden för utbildning av 
testledare till mentalbeskrivning hund. Budget 1500 kronor.  

 
§ 18. Rapporter:  

Mässgruppen 
 Sociala medier  

Hälsa – om svaren på hälsoenkäten 
RAS/Avel  
Tävling – Klubbmästerskap. Bordläggs till början av 2022.  
Utbildning 
Utställningar/Rasspecial – De reviderade Utställnings- och 
championatregler (fr.o.m. 2022-01-01) publiceras på hemsidan 
under december 2021.  
Vallning 
Jubileumsgruppen  
Från de olika förbunden.  
 

§ 19. Övriga frågor  
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§ 20. Mötesdagar 2022 11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5 
 
§ 21. Avslutning 
 

Extrainsatt styrelsemöte avseende årsmöte 2021-12-21 

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-01-11 

 

Justeras:  
 
 
 
Ordförande   Justerare 
Kristina Ringel   Susanne Solhberg 
 
 
Vid protokollet 
Sekreterare Linda Johansson 
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