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Protokoll no. 2 
Protokoll för styrelsemöte 2023-02-07 via Zoom kl. 19:15 
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Sussie Sohlberg 
Sekreterare: Linda Johansson 
Kassör Conny Olsson 
Ledamot:  Daniella Martinsson 
Suppleant: Anna-Lena Lindström 
 
Anmält förhinder: Ledamot Hanna Wallinder, Suppleant Therese Flodin, 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 
 
§ 5. Inkommande post/Utgående post  
 Enkät från SBK angående verksamhet i VHK för 2022 besvarat av 

Conny.   
 SBK har besvarat medlem som skickat brev angående att 

medlemmen inte fick föreslå valberedning vid årsmötet 2022. SBK 
har bemöt medlemmens synpunkter och SBK menar att årsmötets 
val av valberedning står fast. Saken har uppmärksammats i 
protokoll no 8, no 9, no 11 och no 12 för 2022. Styrelsen anser 
saken som avslutad.  

 
§ 6. Ekonomi 
 Medlemmar: 149 

Saldo: 71 475,52SEK 
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§ 7. Daniella går in i avelsrådet då Jill har varit frånvarande en tid. 
Styrelsen fattade beslut pre capsulam den 31/1–23.  

 
 Inför § 8 anmäler Linda jäv och loggar ut ur mötet. Conny skriver 

protokoll på § 8.   
 
§ 8.  Inmönstring av hund.   
 

Inkommen förfrågan från SKK om att yttra sig angående ansökan 
om inmönstring av hund. SKK har mailat inmönstringsansökan i sin 
helhet i sin helhet till hela VHKs styrelse. 

  
Avelsrådet i form av Susanne och Daniella har haft ett möte där 
frågeställningen diskuterades grundligt samt underlag att 
presentera för styrelsen förberedes. Avelsrådet har även 
kompletterat härstamningen genom egen informationsinhämtning 
samt tillfrågat SKK om hur hunden kommer att registreras vid ett 
eventuellt godkännande.  

 
Susanne och Daniella informerar närvarande styrelsemedlemmar 
om ansökans innehåll och presenterar information avseende hälsa, 
ursprung och exteriör samt visade och förklarade kring DNA-test 
och stamtavlor. 

 
Hunden i fråga är frisk, har korrekt bett och tänder, är officiellt 
HD/ED röntgad med BB/00 och är inte bärare av de genetiska 
sjukdomar som det går att testa för.  

 
Angående härstamning så är individens pappa en Vit herdehund 
registrerad i Nederländernas kennelklubb. Mamman är en noggrant 
planerad utkorsning mellan Vit herdehund och Husky.  

 
DNA test visar att fördelningen mellan raserna ser ut enligt följande: 
78,2% White shepherd (USA)/Vit herdehund 
12,9% Siberian Husky 
8,9% Alaskan Malamute 

 
Individen har en genetisk inavelsgrad (COI) på 13%. Flertalet utförda 
provparningar med DNA-matchning visar att eventuella avkommor 
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med en vit herdehund kommer att få en COI på mellan 15–18 %. 
Genomsnittlig COI för vit herdehund är 28%.  

 
Diskussioner kring exteriör; varken hunden i fråga eller dennes 
kullsyskon har några för vit herdehund exteriöra avvikelser. 

 
Avelsrådets rekommendation är att styrelsen godkänner ansökan 
om inmönstring.  

 
Närvarande ur styrelsen beslutar enhälligt att godkänna ansökan 
om inmönstring enligt avelsrådets rekommendation.  

 
Daniella meddelar SKK via mail om beslutet.  

 
Vidare fördes en diskussion om hur denna typ av ansökningar ska 
hanteras vidare och vilka riktlinjer som bör finnas och vilka krav som 
ska uppfyllas.  
VHK uppmuntrar till ökad genetisk variation och att de 
hundägare/uppfödare som är intresserade av inmönstring och/eller 
inkorsning kontaktar VHK.  
VHK vill tillsammans med medlemmarna och SBK/SKK verka för en 
sund hundavel.     

 
 

Linda rings upp av Kristina då saken är beslutad och kopplar åter 
upp på mötet.  Linda återupptar protokollskrivandet från och med § 
9.  

 
§ 9.  Fråga från Conny och Sophie (utställningsgruppen) om vi kan 

”återanvända” domare som tidigare dömt på rasspecialen. 
Utställningsgruppen menar att det är fördelaktigt med svenska 
domare då vi kan få exteriörbedömning i förbindelse med 
rasspecialen. Önskvärt är domare med stor kännedom om rasen 
och gärna att de ger en så öppen bedömning som möjligt. Det bör 
ha gått minst 8 år mellan två rasspecialer som döms av samma 
domare. Styrelsen röstar enhälligt för förslaget.  

 
§ 10. Inbjudan till möte med Svenska Kroppsvallarklubben 
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Kristina föreslår att vallansvarig Maria deltar på mötet och 
kontaktar därför Maria. Mötet hålls 19 februari via Zoom.  

 
 
§ 11. Årshjul 

Kristina har påbörjat arbetet med årshjulet och presenterar detta 
vid nästa styrelsemöte.  

 
§ 12. Förvaring av föreningens material 

Kristina har påbörjat inventeringen, väntar på besked från övriga 
medlemmar som har material hemma.  

 
§ 13.  Rapport från SBKs Organisationskonferens 4-5/2-2023 

Kristina deltog och upplevde konferensen som mycket positiv. Ett 
flertal deltagare kontaktade Kristina och gav positiv återkoppling 
angående den reviderade RAS när rasklubbarna samlades. I övrigt 
diskuterades etiska riktlinjer angående hur vi beter oss mot 
varandra och hur klubbarna ska hantera konflikter och turbulens. 
Försvarsmakten deltog på konferensen och informerade om 
behovet av tjänstehundar.  
 

  
§ 14.  Anmälan till SBK Kongressen 2023.  

Styrelsen beslutar att Kristina och Sussi åker på kongressen. 
Kostnad 2900kr.   

 
§ 15. Nya hemsidan 

2 påminnelser är skickade till Hemsida24 om att vi väntar på samtal 
från webdeisgner så som utlovat vid köpet. Vi upplever stora 
problem med vår nuvarande hemsida och det är av stor vikt att vi 
får en ny hemsida så snart som möjligt. Linda arbetar vidare för att 
hemsidan ska byggas om i enlighet med VHKs önskemål.  

 
§ 16.  Årsmötet 2023 

Kristina har sammanställt en struktur för vilka handlingar som ska 
färdigställas och skickat till Linda. Handlingarna ska vara 
medlemmarna till handa senaste 14 dagar innan årsmötet. Linda 
färdigställer samtliga handlingar och skickar detta till 
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styrelsemedlemmarna för påseende. Därefter skickas handlingarna 
ut till medlemmarna samt publiceras på hemsidan.  

 
§ 17. Rapporter:  

Kursiv text = inget att rapportera 
  

Mässgruppen 
Sociala medier/Kommunikation – vi behöver en person som 
bemannar sociala medier och uppdaterar kontinuerligt. Vi 
bordlägger frågan till efter årsmötet.  
RAS/Avel   
- Linda föreslår stående möten för avelsrådet 1 gång per månad, 

mötet hålls en vecka innan styrelsemötet. Avelsrådet (Sussi, 
Daniella, Jill, Linda) kommer att mötas en gång per månad.  

- Sussi berättar om SKKs helgkurs för avelsfunktionärer. Sussi 
deltar i tillägg för närvarande på SKKs avelsfunktionärsutbildning 
(utbildningen sker digitalt). När Sussi deltagit på helgkursen samt 
genomfört utbildningen är hon Diplomerad avelsfunktionär.  

- Utlåtande Rasspecifika avelsstrategi för Vit Herdehund 
AK/SKK har gett en positiv återkoppling till RAS och strategin är 
godkänd sedan 19 januari. Samtliga dokument finns att läsa på 
hemsidan.   

Tävling – Utbildning  
Utställningar/Rasspecial  
- Första mötet för utställningsgruppen äger rum den 8/2-2023. 
Vallning  
Från de olika förbunden. 
 

§ 18. Övriga frågor 
Daniella kollar möjligheter att införskaffa digital signering för 
protokoll och presenterar detta på nästa styrelsemöte.  

 
§ 19. Avslutning 
 
Kommande styrelsemöten under våren 2023.     7/3, 4/4, 2/5, 30/5 
 
Nästa styrelsemöte 2023-03-07 
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