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Protokoll no. 1 
Protokoll för styrelsemöte 2023-01-10 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Sussie Sohlberg 
Sekreterare: Linda Johansson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Suppleant: Therese Flodin 
Suppleant: Anna-Lena Lindström 
 
Anmält förhinder: Kassör Conny Olsson, Ledamot Jill Adolfsson 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
§ 1. Mötets öppnande 
 
§ 2.  Val av protokolljusterare 
 Sussie justerar 
 
§ 3. Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställs 
 
§ 4. Justering av föregående protokoll 
 Föregående protokoll är justerat 
 
Daniella ansluter till mötet kl. 19:30 
 
§ 5. Inkommande post/Utgående post  
 Medlem mailar angående att styrelsemedlem i egenskap av 

privatperson diskuterar avel på sociala medier och tycker det är 
opassande. Styrelsen har fullt förtroende för styrelsemedlemmen 
och lämnar saken åt revisorerna.  

  
 Medlem mailar angående äldre protokoll som hon har hemma och 

frågar om VHK är intresserad av detta. Det är vi och kommer att 
kontakta medlemmen.   
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§ 6. Ekonomi 
155 medlemmar 
71 130,52SEK 
 

§ 7. Årshjul 
Kristina kommer med ett förslag till nästa möte. Årshjulet ska 
underlätta för varje styrelse att komma ihåg viktiga datum och 
saker som ska göras varje år.  

 
§ 8.  Avelsrådet informerar: Sussi presenterar en sedan många år 

tidigare upprättad databas med stamtavlor. Denna databas kan 
utgöra ett komplement till SKKs inavelsberäkning då det går att se 
inavelsökningen i 10 generationer. I denna databas finns även äldre 
hundar (som låg till grund för rasen i Sverige) som idag inte finns i 
SKKs system. Detta kan utgöra ytterligare ett praktiskt verktyg för 
rasens uppfödare både i Sverige och utomlands. Sussi och Linda 
arbetar vidare med att uppdatera databasen för presentation till 
styrelsen senare i år.  

 
§ 9. Inventering av föreningens material 

Varje medlem som har material som tillhör VHK mailar Kristina 
(kristina@vitherdehund.com) som sammanställer vem som har vad.  
 

§ 10. Nya hemsidan. Styrelsen väntar på återkoppling från webdesigner 
som ska bistå i hemsideuppbyggnaden. Linda har skickat 
påminnelse till företaget om att vi snarast möjligt vill komma igång 
med vår nya hemsida.  

 
§ 11. Årsmötet 2023 

Årsmöteslokalen lånas ut utan kostnad för klubben. Styrelsen 
samlas kl 11:00 för att ställa iordning lokalen. Styrelsen önskar att 
medlemmar som har för avsikt att komma till årsmötet svarar på 
epost från VHK som kommer att skickas ut, detta för att vi måste ta 
höjd dels för brandföreskrifter avseende antal personer i lokalen 
dels för inköp av fika. På grund av nöt-allergier får det inte 
medtagas nötter av något slag i dessa lokaler. Inte heller hundar är 
tillåtet.  
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§ 12. Diplomerad Avelsfunktionär 

Sussie är anmäld. Pre capsulam beslut taget på detta i december 
2022. Anmälningsavgiften på 2000SEK är betald.  

  
§ 13.  Mentaltestdomarutbildning. 

Styrelsen har inte kännedom om någon som är kvalificerad att gå 
den utbildningen i dagsläget.  

 
§ 14. Rapporter:  
 Kursiv text = inget att rapportera 
 

• Mässgruppen – Utställningen Rasklubbstorget. Terese 
berättar om dagarna när VHK hade monter på Stockholm 
Hundmässa. Det var många besökare och många som ställde 
frågor och var intresserade av rasen. Det var en lyckad helg 
tack vare stort engagemang hos medlemmarna.  
 

• Sociala medier/Kommunikation  
 

• RAS/Avel – Sussie berättar om RAS/RUS-konferensen som 
hon deltog på den 25-26 oktober 2022. Det var en konferens 
med högt i tak och många intressanta diskussioner angående 
kommunikation mellan rasklubbar, distrikt och lokalklubbar i 
förhållande till SBK. Det var även en föreläsning angående 
avel i slutna populationer och hur genetisk variation kan 
bevaras. 

  

• Tävling – Utbildning – Terese arbetar med ett förslag som hon 
ska presentera på nästkommande styrelsemöte 2023-02-07.  

 

• Utställningar/Rasspecial – Conny och Sophie arbetar för 
närvarande med rasspecialen. De återkommer med besked 
om pågående arbete till nästa styrelsemöte.  

 

• Vallning 
 

• Från de olika förbunden  
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§ 15. Övriga frågor 
  
 
§ 16 . Avslutning 
 
Kommande styrelsemöten under våren 2023.     7/3, 4/4, 2/5, 30/5 
 
Nästa styrelsemöte 2023-02-07 
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