SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN
SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres

Protokoll från styrelsemöte per telefon den 1/4 2015

Närvarande

Anmält förhinder

June Jatko
Pia Westergren Löf
Mona Nilsson, avviker från mötet 19:55
Kikki Stölan, avviker från mötet 20:14
Ulf Holmberg
Hans Swanström, suppleant, tjänstgör för Christine

Karolina Höcke
Annette Månsson
Christine Chiacchiaretta

Adjungerad: Barbro Olsson. Ansluter 19.55.

Saknas: Jan Söderberg

§37. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00

§38. Fastställande/godkännande
av dagordningen
§39. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Dagordningen fastställdes enligt förslaget

§40. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

§41. Beslut tagna via e-post

a) VU beslut via e-post att bjuda på smörgåstårta på Årsmötet 2015. Se under
ekonomiska beslut.

Mötet beslutade att välja Mona Nilsson och June Jatko som
protokollsjusterare

b) Fråga ställd av SBK till rasklubbarna om att införa kongress vartannat år
istället för varje år. Som grund till frågan ligger ett Kongressbeslut från 2014
att utreda denna fråga ytterligare. Beslutat via e-post att säga nej till den
förändringen Motivering till vårt beslut är att det försvårar den demokratiska
processen, att det blir för lång tid motionstid och för verkställande av beslut
samt att den ekonomiska vinst som kan göras i slutändan inte blir så stor, då
det eventuellt måste till extrakongresser för beslutsfattande kring revideringar
och andra ärenden.
c) Beslut via e-post att under punkten utställning/rapporter bjuda in Barbro att
närvara på mötet.
§42. Skrivelser

a) Redovisning från SBK på mentalbeskrivna valpar. Utskickat till styrelse
och verksamhetsområde Mental. Läggs till handlingarna.
b) Från SKK om katalogisering av rasklubbarna artiklar i rastidskrifter.
Christer Ljunggren har svarat på skrivelsen.
c) Från SBK’s utskottsgrupp Avelssamordning: utvärdering av RAS efter
sammanställd inskickad statistik. Utskickat till styrelse och
verksamhetsområde RAS. Läggs till handlingarna.
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d) Från Projekt MT / utskottet för avel och hälsa, SBK. De undrar över vilken
redovisnings- och meriteringsform för MT som rasklubbarna föredrar. Beslut:
June svarar på skrivelsen.
e) Anmälan Kongressen. June och Christine är anmälda.
f) Skrivelse från Rottweilerklubben till SBK projektgruppen MT-utvärdering.
Skickat till övriga rasklubbar för kännedom. Läggs till handlingarna.
g) BPH-material från SKK. Ej aktuellt för vår ras.
h) Skrivelse från medlem om lägerbidrag. Beslutas att stödja skrivelsen. Se
under ekonomiska belsut.
i) Remiss från Schäferklubben ang. MH. Beslutas att stödja skrivelsen med
tillägg: " Svenska Bouvierklubben stödjer Svenska Schäferhundklubbens
skrivelse i dess helhet, med tillägg: Hund skall, om kryss hamnar i
diskvalificerande ruta, ha möjlighet att göra om MH 1 gång." Pia svarar på
remissen.
j) Inbjudan till vårmöte, Sthlms distriktet. Vidarebefordrat till Christer
Ljunggren och Anna Virdeby.
k) SBK önskar hjälp från rasklubbarna att hitta valpar till
valpbeskrivarutbildning i april. Utskickat till de av våra uppfödare som har
anmält en e-postadress.
§43. Ekonomi

a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet.
b) Ekonomiska beslut.
1. Karolina Höcke fick i uppdrag att köpa smörgåstårta som förtäring på
årsmötet efter VU beslut tagit via e-post.
2. Beslutas stödja den skrivelse som inkommit gällande bidrag på 5000
kronor till lägeraktiviteter på klubbens bruksläger 30/4-3/5. Bidraget
täcks av 2014 års lägers överskott.

§44. Rapporter

a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Träff i Frippebo blir den 25 april kl. 13.00
b. Information.
c. Shopen. Avtalet med ATP Victory. Ulf har inte fått något
svar från dem. Han skickar ytterligare en förfrågan.
d. Sponsring. Inget nytt att rapportera. Pia kontaktar Christine
ang. sponsring av priser till läger och Specialen.
e. Hemsidan. Inget nytt att rapportera.
b) VO – tävlingar och prov
a) MH/MT. June rapporterar från MT reviderings konferensen
samt statusrapporten från Projekt MT-utvärdering.
b) Lägret. 16 stycken är anmälda till brukslägret på Tånga Hed
30/4 – 3/5. En instruktör kommer att medverka 2 dagar.
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c) Utställning. Barbro Olsson ansluter till mötet under denna
punkt.
2015: Hans ser igenom de rosetter och pokaler som finns i
lager. Budget för priser är satt till 3000:- Barbro har kontakt
med domaren och med Svenska Gårds- och
Vallhundsklubben, som ska ha samma domare dagen efter. Vi
räknar med att kunna dela på domarens resekostnad med dem.
Barbro ansvarar för att kontakta ytterligare en, utöver sig
själv, som ringsekreterare.
Utställningskommisarie: Hans Swanström. Övriga i
bestyrelsen: Lisa Swanström och June Jatko. Ringträning
på fredagen: Gun Landhagen. Exteriörbeskrivning:
Christine Chiacchiaretta.
Saknas folk till kök/servering och till att tejpa ringar och sätta
upp tält.
Hans och Barbro planerar in ett möte i
utställningskommittén för att gå igenom inköp av rosetter och
övrigt praktiskt som ska göras.
2016: Domaravtal från Yvonne Brink är påskrivet och har
skickats till Barbro.
2017: Utställningen ansökt, plats bokad. Planering pågår för
att arrangera utställningen tillsammans med
Cattledogklubben. Som domare föreslås i första hand Rob
Douma och i andra hand Ricky Lochs-Romans. Barbro tar på
sig uppdraget att kontakta Cattledogklubben, kontrollera så att
domarförslagen är auktoriserade på båda raserna, samt tar
domarkontakterna och skickar avtal.
c) VO – avel
a) RAS. Sammankallande i RAS, Anna Virdeby önskar få
styrelsen synpunkt på en av frågorna om MH som ska
behandlas på telefonkonferens i Utskottsgruppen
Avelssamordning/SBK. Skall det krävas kryss i alla rutor i
beskrivningsprotokollet för förädradjur för att få registrera
valpar? Styrelsens synpunkt är: Ja, vi anser det viktigt att det
inte avlas på hundar som t.ex. inte vill hanteras eller som inte
är skottfasta. Vi vill därför ha ett sådant krav som finns
föreslaget.
b) Valphänvisning. Inga kullar för närvarande för hänvisning.
§45. Bordlagda ärenden

a) Rensning av arkivet. Hans och Barbro bestämmer ett nytt datum för detta.

§46. Nya ärenden

a) Kongressen 2015. Då styrelsen ej är beslutsförig, efter att Mona och Kikki
var tvungna att avvika innan denna punkt, så får Pia i uppdrag att maila till
styrelsen för ett e-postbeslut om vad våra ombud ska rösta på motioner och FS
förslag.
b) Kvartalrapportering. På årsmötet 2015 beslutades det att Bullen läggs ner
och att det instället ska skickas ut kvartalsrapporter från styrelsen. Dessa ska i
första hand gå ut via mail. Till de som ej anmält e-post via brev. Pia
efterfrågar vad första rapporten ska innehålla. Pia skickar ut frågan till
styrelsen för ett e-postbeslut.
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§47. Övriga frågor

a) Den omfattande mailtrafiken tas upp och rutiner för svar på mail gås
igenom. Pia får i uppdrag att maila ut information till styrelsen.

§48. Nästa möte

Telefonmöte tisd. 12 maj kl. 19.00

§49. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:50

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren Löf

June Jatko

Mona Nilsson
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