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Protokoll no. 8 
Protokoll för styrelsemöte 2022-08-23 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Susanne Sohlberg 
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Ledamot: Jill Adolfsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Suppleant: Therese Flodin 
 
Anmält förhinder: Suppleant AnnaLena Lindström 
 
Från valberedningen:  
Från revisorerna:   
Övriga:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Sussi justerar. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 

Conny vill lägga till en punkt om hemsidan, samt godkännande av 
handledare för vit herdehund/aspirantdomare utställning. 
Dagordningen fastställdes.  

 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Protokollet är justerat.  
 
§ 5. Inkommande post/Utgående post  
 Medlem har 2 månader och 18 dagar efter årsmötet inkommit med 

klagan då denne inte fick föreslå namn till valberedningen under 
pågående årsmöte. Kristina tar kontakt med SBK för att reda ut hur 
detta ska besvaras.  

 
§ 6. Besvarande av olika inkomna mail. 
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§ 7. Ekonomi 

176 medlemmar  
87.938,27:- sek  
 
 

§ 8. Hemsidan. Styrelsen fattar beslut om att uppdatera hemsidan till 
den nya version som SBK erbjuder. Detta då den kommer att bli 
enklare att administrera samt mobilvänlig. Kostnad 150 
kronor/månaden.  

 
§ 9.       Handledare. Styrelsen fattar beslut om att bifalla Sonny Ström’s 

förfrågan om att bli aspirantdomare för vit herdehund.  
 
§ 10. Rapport från kvälls-MH i Vännäs. Erfarenhetsberättelse från Sussi.  
 
§ 11. Rapport Rasspecialen och exteriörbeskrivning i Vännäs. 

Erfarenhetsberättelse, alla som var med från styrelsen i Vännäs 
delade med sig av sina erfarenheter och hur vi kan göra till nästa 
gång.  

 
§ 12.  Diskussion angående arvode och ersättning vid MH/MT och 

arrangemang som VHK arrangerar som kräver resor och boende 
(utgifter) för styrelsemedlemmar och funktionärer. Frågan 
bordläggs till nästa styrelsemöte.  

 
§ 13. Inloggningar på SBK:s olika konton (SBKtävling, Membersite osv). 

Kristina kollar med SBK vilka som har inloggning för VHK för att 
eventuellt städa bort det som ligger kvar sedan lång tid tillbaka.  

 
§ 14. Medlemsmöte (online) i höst. Styrelsen beslutar att mötet ska hållas 

6/12–2022. Kristina ansvarar för medlemsmötet.  
 
§ 15.  SKK Avelskonferens – styrelsen tar beslut om att skicka Linda. 

Kostnad 1800 kronor.  
 
§ 16.  Stockholm Hundmässa. Conny anmäler VHK för plats på rastorget. 

Kristina är kontaktperson. Kostnad 500 kronor. 
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§ 17. Rapporter:  

Mässgruppen – inget nytt 
Sociala medier/Kommunikation. Jill tar över driften av klubbens 
sociala konton från Linda.   
RAS/Avel – Webinar med Feragen, kort erfarenhetsberättelse från 
det genomförda webinaret där 66 personer anmält sig och 32-33 
deltog. Feragen visade sitt arbete och svarade på frågor från 
deltagarna. RAS - dokumentet bearbetas för närvarande efter 
återkoppling från SBK.  
Avelsråd – inget nytt 
Tävling – Årets Hund, vi behöver omarbeta hur detta ska hanteras 
och vilka priser som ska skickas ut. Sussi och Conny arbetar med ett 
förslag till nästa styrelsemöte.   
Utbildning – inget nytt 
Utställningar/Rasspecial – inget nytt 
Vallning – inget nytt 
Från de olika förbunden – inget nytt  

 
§ 18. Avslutning 
 
Kommande styrelsemöten under hösten.  20/9, 18/10, 15/11, 13/12 
 
Nästa styrelsemöte 2022-09-20 
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