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

Protokoll från budgetmöte per telefon den 9/12 2015

Närvarande

Anmält förhinder

June Jatko
Christine Chiacchiaretta
Pia Westergren Löf
Mona Nilsson
Hans Swanström, suppleant, tjänstgör för Karolina.

Karolina Höcke

Saknas:
Kikki Stölan
Ulf Holmberg
Annette Månsson
Jan Söderberg, suppleant

§129. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.10.

§130.
Fastställande/godkännande av
dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslaget med tillägg för c och d under
skrivelser och ett nytt ärende under punkt 7 b.

§131. Val av justerare att
jämte mötesordförande justera
protokollet

Mötet beslutade att välja Christine Chiacchiaretta och Hans Swanström
som protokollsjusterare.

§132. Fastställande av Budget

Genomgång och fastställande av budget för 2016.

§133. Skrivelser

a) Från SBK, statistik MT. Skickas till hemsidan.
b) Inbjudan från SBK till Organisationskonferens 2016. June är anmäld.
c) Beslut från SKK Disciplinnämnd. Läggs till handlingarna.
d) Förslag från SBK att ändra datum för ansökt rasuställning 2018. Barbro har
meddelat att vi återkommer i ärendet.

§134. Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden förelåg

§135. Nya ärenden

a) Yttrande över ansökan till preparandkurs för blivande exteriördomare.
Ärendet har diskuterats via mail, styrelsen ställer sig mycket positiva till
ansökan och Pia har skickat in vårt yttrande till SBK.
b) Fråga från AU om ansökningar för Förtjänsttecken gällande 3 ur styrelsen
och en övrig förtroendevald. Frågan bordlägges då de, det ej berör, inte är
beslutsföra idag.
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§136. Övriga frågor

a) Diskussion om Styrelsens förslag till årsmöteshandlingarna.
b) Frågan lyfts om vårt klubbnamn nu när vi även har ras- och avelsansvar
för Bouvier des Ardennes.

§137. Nästa möte

§138. Mötets avslutande

Telefonmöte 12 januari 2016 kl. 19.00

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.15

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren Löf

Christine Chiacchiaretta

Hans Swanström
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