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Protokoll no. 6 
Protokoll för styrelsemöte 2022-05-03 via Zoom kl. 20:00 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Sussie Sohlberg 
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Ledamot: Jill Adolfsson 
Suppleant: Therese Flodin 
 
Anmält förhinder: Suppleant AnnaLena Lindström 
Från valberedningen:  
Från revisorerna:  Sophie Eklund 
Övriga:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Susanne justerar 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs 
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Protokollet är justerat 
 
§ 5. Ekonomi 

171 medlemmar  
84.454,47:- sek 

 
§ 6. Inkommande post/Utgående post 
 Inkomna mail besvarade. Vi bestämmer att rutinen ”svara alla” 

införs så att alla i styrelsen ser att en epost är besvarad, annars är 
det lätt hänt att mail ”faller mellan stolarna”.  

 
§ 7.  Förfrågan om representant från VHK till SBK Halland 
 Jill tar kontakt med SBK Halland. 
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§ 8. Temakvällar. Beslut tas om att anordna temakvällar hösten 2022.  
 
§ 9. Rasspecial 

Diskussion kring arrangemanget. Vad som saknas och vad som ska 
göras. Susanne och Kristina ansvarar för fika (kaffe och fikabröd). 
Conny ansvarar för att (kompletterings)beställa rosetter och 
pokaler. Linda och Sophie ansvarar för att sponsorpriser, rosetter 
och pokaler är på plats. Therese tar med tältet, tygpåsar samt de 
rosetter som klubben har sedan tidigare. Sophie ordnar katalog, 
kritiklappar, nummerlappar. Susanne tar med vandringspriser. 
Beslut tas om inköp av 100 stycken kåsor med VHK logga till ett pris 
av cirka 2500 kronor som kan användas till rasspecialer samt andra 
VHK event. Hanna beställer kåsor. 

 
§ 10. Val av arbetsgrupp i styrelsen 
 Avel & Hälsa – Linda som sammankallande, Jill och Susanne.  

Utställning/Rasspecial – Conny som sammankallande, Sophie 
Eklund, vakant plats  
Mässgruppen – Therese som sammankallande, Kristina, vakant plats 
Tävling/Utbildning – bordläggs till nästa möte 
Kommunikation – (Sociala medier/hemsidan/medlemsnytt) – 
bordläggs till nästa möte.  
Hundsportsgrupp – bordläggs till nästa möte  

 
§ 11.  Blommor till tidigare styrelsemedlemmar, revisorer och 

valberedning.  
 Styrelsen beslutar om att skicka blomstercheck till samtliga.  
 
§ 12. Rapporter:  

Mässgruppen 
 Sociala medier  

Hälsa 
 
RAS/Avel – Arbetet med revideringen av RAS: Dokumentet har 
bearbetats efter synpunkter som inkommit. 2 av bilagorna har 
uppdaterats. Nya versionen samt bilagorna publiceras på hemsidan 
senast 17 maj 2022 och medlemmarna kallas till nytt onlinemöte 
den 21 juni 2022 kl. 19:00. Inbjudan skickas ut efter att den nya 
versionen har publicerats.   
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Tävling – sponsring av priser. En medlem vill sponsra ett 
vandringspris för rallylydnad. Styrelsen mottar med tacksamhet 
sponsringen.   
Utbildning 
Utställningar/Rasspecial 
Vallning 
Från de olika förbunden.  

 
§ 13. Övriga frågor 
 
§ 14. Avslutning 
 
Kommande styrelsemöten under hösten.  23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 
 
Nästa styrelsemöte 2022-05-31 

 

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