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Protokoll no. 11 
Protokoll för styrelsemöte 2022-11-22 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 
Suppleant: Therese Flodin 
Suppleant: AnnaLena Lindström 
 
Anmält förhinder: Ledamot: Hanna Wallinder 
 
 
Från valberedningen: Hilda Björkman 
Från revisorerna:   
Övriga:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2. Val av protokolljusterare 
Sussie justerar. 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
Protokollet är justerat och publicerat.  
 
§ 5. Inkommande post/Utgående post  

- Info från SBK UG Bruks angående ändringar i särskilda regler för 
bruksprov 2023. Uppdaterade regler kommer att publiceras på 
hemsidan.  

- Mail från Svenska Rottweilerklubben angående MT2017. VHK vidtar 
ingen åtgärd.  

- Telefonsamtal från medlem till vice ordförande. Medlemmen frågar om 
valberedningen som valdes på årsmötet och menar att denna valdes 
felaktigt. Ordförande har svarat medlemmen vid två tillfällen tidigare.  
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§ 6. Ekonomi 
86 424,27 SEK 
163 medlem 
 
§ 7. Valberedningens förslag inför årsmötet 2023. Hilda presenterar 
valberedningens förslag och arbete. Styrelsen tackar valberedningen för 
arbetet hittills.  
 
§ 8. Hemsidan  
- Nya hemsidan. Beslut om att Linda kontaktar Ulrika på SBK för ny genomgång.  
 
§ 9. Dialogmöte med SBK. Kristina informerar om vad som omnämndes på 
mötet.   
 
§ 10. Informationsmöte 6 december. Påminnelse angående senaste 
anmälningsdag läggs ut på hemsida och sociala medier av Linda.  
 
§ 11. Stockholms Hundmässa: Rasklubbstorget. Kristina informerar om 
deltagare som ska stå i VHKs monter. Det har varit ett stort intresse från 
medlemmarna. Budgeten är satt till 1500 kronor.  
 
§ 12. Årsmötet 2023.  

- Kristina kontaktar en extern årmötesordförande.  
- Lokal. Kristina tar fram ett förslag till nästa styrelsemöte.  

 
§ 13. Angående VHKs FB-konto. Kontot är vår plattform där VHK lägger ut 
information. Det finns inte tid att besvara kommentarer och därför stängs 
denna funktion av. Styrelsen enig i beslutet.  
 
§ 14. Rapporter: 
 
Mässgruppen   
 
Sociala medier/Kommunikation 
 
RAS/Avel – info angående avelskonferensen. Förslag på riktlinjer under 
utarbetning av avelsrådet. 
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Tävling – Utbildning  
- Årets hund. Få resultat är inskickade hittills. Påminnelse om detta läggs 

ut på hemsidan och sociala medier. Conny och Jill ordnar det.  
- KM. Therese skriver ett förslag till styrelsemöte.  

 
Utställningar/Rasspecial 

- Inget att rapportera 
 
Vallning 

- Inget att rapportera 
 
Från de olika förbunden.  

- Inget att rapportera 
 
§ 15. Övriga frågor 

- Inga övriga frågor 
 
§ 16. Avslutning 
 
Nästa styrelsemöte 2022-12-13 
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