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

Protokoll från styrelsemöte per telefon den 4/6 2015

Närvarande

Anmält förhinder

June Jatko
Christine Chiacchiaretta
Pia Westergren Löf
Mona Nilsson, avviker från mötet 20.00
Karolina Höcke
Kikki Stölan
Hans Swanström, suppleant tjänstgör för Ulf Holmberg
Annette Månsson, suppleant

Saknas:
Ulf Holmberg, ordinarie
Jan Söderberg, suppleant

§63. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00.

§64. Fastställande/godkännande
av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslaget

§65. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Mötet beslutade att välja Kikki Stölan och June Jatko som
protokollsjusterare

§66. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

§67. Beslut tagna via e-post

a) E-postbeslut om att förlänga anmälningstiden till Specialen med en
vecka pga krasch i två dagar av hemsida och anmälningslänk

§68. Skrivelser

a) Från SBK, underlag för arbetet med att uppnå kongressmålet 100.000
medlemmar. Beslut att bordlägga frågan till efter sommaren.
b) Inbjudan från SKK till Grundutbildning för avelsfunktionärer. Utlagd på
hemsidan.
c) Information från SBK om indelandet av grupper för ökad kommunikation
mellan FS, distrikt och rasklubbar. June som ordförande kallas till Orange
grupps möten. June var förhindrad att delta på gruppens första möte.
d) Information från telefonmöte i Orange grupp. Har vidarebefordrats till
styrelsen.
e) Skrivelse från medlem med synpunkter på innehåll i kvartalsrapporterna.
Pia har svarat på skrivelsen. Beslutas att ställa frågan till medlemmen om att
överta författandet av rapporterna och att stryrelsen endast har en
informationsruta.
f) Från Schäferklubben; information och regelverk om Nordic Style
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g) Kallelse till extrastämma i Värmland-Dal distriktet. Ingen kunde närvara.
Beslutas att June blir vår kontakt i distriktet och meddelar dem det så att hon
fortsättningsvis blir kallad.
h) Inbjudan från SLU till Congress Animal Obesity 14-16 juni. Kostnad
3600:i) Kvartalsrapport från SBK utskott Prov o tävling.

§69. Ekonomi

a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet. Vi
visar ett bra resultat. Däremot har vi haft ett tapp på 7 medlemmar sedan
årsmötet.
b) Ekonomiska beslut.
1. Beslut att avsätta 500:- till en minnesgåva över Marianne Strids minne.
Två förslag kommer upp. SBK minnesfond eller cancerfonden. June får i
uppdrag att kolla hur minnesfonden hos SBK fungerar.
2. Beslut att bjuda på kaffe och en kaka på medlemsmötet 13 juni.
Karolina ansvarar för inköp till det.

§70. Rapporter

a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Inget nytt att rapportera.
b. Information. Inget nytt att rapportera.
c. Shopen. Inget nytt att rapportera.
d. Sponsring. Christine rapporterar om de priser hon fått in till
Specialen. Beslut att hon får i uppdrag att inhandla
domargåva och ytterligare priser för 2000:- som hon fått in
som sponsorgåva. Kikki har ordnat sponsring från Folksam
och Mera Dog då Agria haft svårt att lämna besked om
sponsring och Royal Canin beslutat att inte sponsra oss.
Beslutas att vi fortsättningsvis använder oss av Folksam och
Mera Dog.
e. Hemsidan. Inget nytt att rapportera.
b) VO – tävlingar och prov
a) MH/MT. Möte i MT-gruppen. June åker.
b) Lägret. Det togs ett beslut på Rasklubbsträffen i samband
med kongressen att det ska anordnas Ras-SM i bruks för
SBK-raserna. Ras-SM gruppen vill ha en kontaktperson i
varje rasklubb. Karolina utses som vår kontaktperson. June
meddelar gruppen.
c) Utställning.
2015 Ansvarsplanering:
Utställningskommisarie – Hans.
Anmälningar och Katalog – Barbro.
Inventering av rosetter och pokaler – Hans har gått
igenomoch meddelat Barbro vad som behöver köpas in.
Bestyrelse – Hans, June och Lisa.
Tält och utställningsring – Hans, Ulf och Karl-Inge.
Kök och grill – Robin, Kaolina och Anders ansvarar.
Prisbord - Pia
Shopen – Ulf
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June kör ner kaffebryggare till Degernäs på fredagen.
Hans bokar ett rum för medlemsmötet.
Kikki och Gun ansvarar för ringträningen på fredagen.

SBK har beviljat dispens för att utställningen kan drivas
med en ringsekreterare upp till 30 hundar.
Exteriörbeskrivningen. En anmäld hund. Christine tar med
protokoll, mätsticka och chipläsare.
2016: Inget nytt att rapportera.
2017: Inget nytt att rapportera.
c) VO – avel
a) RAS. Arbetet med RAS-dokumentet har inte kommit igång.
Sammankallande i gruppen kommer att kalla till ett möte.
b) Valphänvisning. Inga kullar för närvarande för hänvisning.

§71. Bordlagda ärenden

a) Rensning av arkivet bordläggs ytterligare. Hans och Barbro bestämmer ett
nytt datum för detta.
b) Vårt svar på SBK’s fråga om: Höjd avgift för tävlande i rasmästerskap
bordläggs ytterligare. Vi har fortfarande inte fått ett förtydligande på deras
frågeställning.

§72. Nya ärenden

a) SBK ställer frågan om att Bouvierklubben tar över avelsansvaret för
Bouvier des Ardennes. Beslutas att June ber Barbro om ytterliggare
information och att vi tar upp frågan på medlemsmötet den 13 juni.

§73. Övriga frågor
§74. Nästa möte

a) Medlemsmöte lördagen den 13 juni i anslutning till Rasspecialen i
Degerfors
b) Telefonmöte tisdagen den 23 juni kl. 19.00

§75. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.30

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren Löf

June Jatko

Kikki Stölan
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