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Protokoll no. 1 
Protokoll för styrelsemöte 2022-01-11 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:  
Från revisorerna:   
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 
 85 365,72SEK 
 161 medlemmar 
  
§ 6. Inkommande/utgående post.  

 
§ 7. Årsmöte 2022 
 Beslut tas om att Susanne och Kristina blir ansvariga för att 

kontrollera regler och förfarande för kommande digitala årsmöte 
för att sedan informera styrelsen. Beslut tas om att ta in en extern 
mötesordförande och sekreterare.  

mailto:vhk@vitherdehund.com


       
 

2 
Webb: https://www.vitherdehund.com/ 
E-post: vhk@vitherdehund.com 

 
§ 8.  Dokument inför kommande årsmöten (2021 års möteshandlingar 

ska också avhandlas, i tillägg till 2022): 
Verksamhetsberättelse för 2021: Beslut att Linda skriver färdigt 
påbörjat dokument. 

 Verksamhetsplan för 2022: Beslut att Linda skriver färdigt påbörjat 
dokumentet.  

 Ekonomiska rapporter/förslag på budget för 2022-2023: Beslut att 
Conny skriver.  

 Revisor kallas till kommande styrelsemöte för avstämning.  
 Valberednings nomineringar är redan publicerat på hemsidan. Inga 

andra nomineringar inkom.  
 
§ 9. Årets hund – många inkomna hänvändelser med frågor.  
 Beslut: Publicera information om att resultaten är under 

bearbetning och att Årets hundar presenteras på årsmötet i mars. 
Daniella publicerar information om detta på hemsidan.  

  
Conny publicerar de nya reglerna för Årets hund – nosework som 
kommer att gälla för tävlingar från och med 2022.  

  
Beslut om att göra en ny flik på hemsidan under Tävling – Årets VH 
för Vandringspriser. Conny och Daniella löser ut det.  

  
Medlemmar som har vandringspris hemma nu kommer att ombes 
att skicka tillbaka dem till Susanne, för att de ska kunna skickas ut 
till de nya vinnarna. VHK ersätter portot för detta.  

 
§ 10. Online-möte i januari.  

Dagordning:  

• RAS och hälsoenkäten.   

• Förslag till temakvällar – medlemmarna tillfrågas.  

• Förslag till ämne för nästa onlinemöte – medlemmarna 
tillfrågas.  

Beslut att publicera dagordningen för onlinemöte på hemsidan. 
Linda publicerar.  
 

§ 11. Hur får vi en ny/modernare hemsida? Beslut: Bordläggs till efter 
årsmötet 2022.  
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§ 12. Rapporter:  
Mässgruppen – inget att rapportera. 
Sociala medier - inget att rapportera. 
Tävling – inget att rapportera, se punkten Årets Hund.  
Vallning – inget att rapportera. 
 
Hälsa  

• Hälsoenkätens svar har införlivats i RAS, anonymiserats och utgör en 
bilaga till RAS, se punkten nedan.   

 
RAS/Avel 

• RAS och bilagor: RAS-dokumentet är i dagsläget en levande process där 
medlemmarna tillfrågats om synpunkter på första utkastet. Första 
utkastet av RAS skickades ut till medlemmarna via mail den 29 december 
2021. Linda presenterar de ändringar som gjorts efter återkoppling från 
medlemmar och SBK. Vidare presenterar Linda de bilagor som gjorts 
efter att första utkastet skickades ut till medlemmarna.  
 
För att ytterligare förankra RAS beslutar sig styrelsen för att publicera 
utkastet av RAS (med de ändringar som gjorts sedan första utkastet 
skickades till medlemmarna) samt de bilagor som gjorts. Styrelsen önskar 
mer återkoppling från alla som är involverade i rasen i Sverige. 
Återkoppling görs med fördel skriftligen via mail till styrelsen 
(vhk@vitherdehund.com, skriv RAS i ämnesraden).   
 
RAS ska även diskuteras på onlinemötet den 26 januari 2022.  Efter 
onlinemötet den 26 januari ska styrelsen utvärdera den återkoppling 
som gjorts både skriftligen och vid onlinemötet för att därefter fatta 
beslut om/när fler onlinemöten ska hållas, om/när fler utskick ska göras. 
Det är viktigt för rasen att dokumentet förankras väl innan det skickas in 
för godkännande av SBK och SKK.   

 

• Uppfödare och situationen vi befinner oss i. Styrelsen blir kontaktade av 
uppfödare som har svårigheter att hitta avelsmaterial dels på grund av 
att genpoolen är minimal, dels på grund av stängda 
gränser/covidbegränsningar.  
Avelsrådet föreslår följande åtgärder:    
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Göra en efterlysning på hemsidan efter följande hundar:  
Mentalbeskrivna (utan kvarstående rädslor samt 1–3 på skott) och 
friröntgade hanhundar (HD A eller B, ED0) som är fyra år eller äldre, fullt 
friska och inte tidigare haft kull ska föras upp som genetisk viktig 
individer för avel, om hundägaren kan tänka sig att upplåta dem till avel. 
För hundar som inte varit utställda ska testikelintyg samt tandstatusintyg 
utfärdat av en veterinär uppvisas. En lista över dessa individer ska 
publiceras på hemsidan och hållas levande. Så snart en av dessa hundar 
har haft en kull plockas den bort från listan. Detta i ett försöka att bevara 
så mycket genetisk variation som möjligt och i den mån det går - att 
försöka hjälpa uppfödarna att hitta potentiella individer som kan 
användas i avel.  
Det ska för sakens skull uppmärksammas att även våra tikar är viktiga 
individer. Skulle en hundägare vilja upplåta sin tik till avel, om den 
tidigare inte haft kull, är äldre än tre år och yngre än fem år, 
mentalbeskriven (utan kvarstående rädslor samt 1–3 på skott), friröntgad 
samt fullt frisk, ombes hundägaren att kontakta sin uppfödare. Våra tikar 
är lika viktiga i bevarandet av genetisk variation som hanhundarna är 
men det är självklart en större uppoffring att lämna ifrån sig sin tik under 
10–12 veckor än det är att låta en hanhund para en tik. Inledningsvis 
kommer det därför att publiceras en lista över genetiskt viktiga 
hanhundar, tikägarna ombes istället att kontakta sin uppfödare direkt.  
Styrelsen beslutar sig för att godkänna avelsrådets förslag.   

  
Utbildning 
Linda är anmäld till kurserna för Diplomerad Avelsfunktionär i enlighet med 
tidigare styrelsebeslut.  
 
Utställningar/Rasspecial  
Therese inventerar rosetter inför rasspecialen för att se om vi måste göra en  
tilläggsbeställning.  
 
Från de olika förbunden. SBKs nya enkät ang. verksamhetsstatistik.  
Conny besvarar enkäten.  
 
 
§ 13. Övriga frågor – inga övriga frågor lyftes.  
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§ 14. Avslutning 
 
 
Nästa styrelsemöte 2022-02-08 
 

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