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

Protokoll från medlemsmöte i Degerfors 2015 -06-13

§75. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 14.00

§76. Fastställande/godkännande
av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslaget.

§77. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Mötet beslutade att välja Lisa Swanström jämte Christine Chiacchiaretta som
protokollsjusterare.

§78. Fastställande av röstlängd
samt val av två stycken
rösträknare

Röstlängden fastställdes till 21 stycken röstberättigade medlemmar. Till
rösträknare valdes Jessica Pehrsson och Anders Gustafsson.

§79. Fråga om mötet behörigen
utlysts

Mötet beslutade att så var fallet.

§80. Information från SBK:s
Kongress 2014

Ordinarie kongressledamot June Jatko informerade om vad som avhandlats på
kongressen samt vilka beslut som fattats. Kongressprotokollet finns att tillgå
på SBK:s hemsida.
Barbro Olsson delade ut arbetsmaterial som Förbundsstyrelsen tagit fram för
att uppnå kongressmålet 100 000 medlemmar år 2018. Hon talade också om
möjligheten att utnyttja coaching för att få igång arbetet i klubben.

§81. Information inför
regelrevideringen av bruks- och
lydnadsreglerna

Reglementet revideras för 5 år i taget. Arbetet med revideringen 2017 pågår
för fullt. Några förslag och motioner som påverkar reglerna antogs på
kongressen. Bl.a. Kelpieklubbens motion gällande apportvikter och
hinderhöjd. Resultatet av den motionen gör att Bouvier får en högre
hinderhöjd, något vi behöver titta över och ev. skriva en ny motion till 2016
års kongress för att få till en ändring. Det som också antogs var att fältarbetet
ska få högre koefficient i brukset. Samt att vi kommer att få internationella
lydnadsregler. Positivt med en startklass med lättare moment som
förhoppningsvis gör att fler vågar börja tävla.

§83. Nytt ärende: Avelsansvar
för Bouvier des Ardennes

SBK har tillskrivit Bouvierklubben med förfrågan om att vi ska överta
avelsansvaret för Bouvier des Ardennes. 2 avelsdjur har importerats av en
familj i Småland. Dessa har haft 3 kullar med sammanlagt 5 valpar. Då de
saknar kennelnamn är valparna oregistrerade. Kennelnamn är ansökt. Känd
mental status samt fria höfter på föräldradjuren kommer att gälla för
registrering, samt arbetskravet för championat.
Majoriteten är positiv till att klubben övertar avelsansvaret och styrelsen tar
med sig att vi utser en person som tar kontakt med ägarna till importerna.
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www.bouvierklubben.com
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1. Det saknas publicerade protokoll på hemsidan. Pia kollar upp detta.
§84. Övriga frågor.

2. Helena Edén erbjuder sig att hjälpa till med hemsidan. Hon kontaktar själv
webmaster.
3. Gun Landhagen, som revisor, efterfrågar ekonomiska rapporter. Pia
vidarebefordrar detta till kassören.
4. Frågor kring Specialen 2016 och 2017. Degernäs är bokad och avtal skrivet
med domare Yvonne Brink för 2016. Planering pågår för att ha utställningen
tillsammans med Cattledogklubben 2017.
5. Ringträningen dagen före utställningen var uppskattad.

§85. Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 15.00

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren

Christine Chiacchiaretta

Lisa Swanström
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