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

Protokoll från styrelsemöte per telefon den 12/5 2015

Närvarande

Anmält förhinder

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

Christine Chiacchiaretta
Kikki Stölan
Annette Månsson

Saknas: Jan Söderberg

§50. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00.

§51. Fastställande/godkännande
av dagordningen
§52. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Dagordningen fastställdes enligt förslaget

§53. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

§54. Beslut tagna via e-post

a) Styrelsen gav VU mandat att lyssna in åsikterna på lägret och därefter
besluta om hur vi skulle ställa oss till FS förslag om internationella
lydnadsregler. Beslutades att rösta för FS förslag samt att ge vårt ombud ett
öppet mandat i röstningen på kongressen.

Mötet beslutade att välja Ulf Holmberg och June Jatko som
protokollsjusterare

§55. Skrivelser
a) Remiss från SBK utskott tävlingar och prov angående höjning av avgift för
Rasmästerskap. Då frågeställningen var luddig kontaktade Pia SBK och bad
om ett förtydligande. Vi har inte fått något svar än. Bordläggs.
b) Information från RAS telefonkonferensen 21/4. Läggs till handlingarna.
c) Skrivelse från medlem med synpunkter på klubbens läger, RM, Specialen
samt på innehåll i kvartalsinformationen som skickades ut. Pia har svarat på
skrivelsen.
d) SKK, rapportering av ny styrelse. Pia rapporterar uppgifterna till SKK.
e) Information från SBK med anledning av ryktesspridning på Facebook, med
uppdrag att vidarebefordra informationen ut i klubbarna. Pia har skickat
informationen till webmaster samt lagt ut på klubbens officiella facebooksida.
f) Information från SBK om datum för nästa års kongress.
g) Tack från Kelpieklubben för stöd av deras motion på kongressen. Läggs till
handlingarna.
h) Brukshunden efterlyser info om klubbarnas rasaktiviteter. Pia har skickat
in de aktiviteter som finns planerade.
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§56. Ekonomi

a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet.
b) Ekonomiska beslut.
1. Inköp av skrivare. Beslutades att köpa in en ny skrivare. De två
skrivare som genom åren köpts in till klubben, varav en står hos Hans och en
står hos Pia, fungerar inte längre och kasseras.

§57. Rapporter

a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Hans informerar från lokalträffen i Frippebo.
25 stycken kom, det var lotterier, kaffe och grillning samt
information om den nya sporten K9 Nosework..
b. Information. Inget nytt att rapportera.
c. Shopen. Avtalet med ATP Victory. Ulf har skickat ut foto på
utvalda produkter till styrelsen innan mötet. Beslutas att Ulf
går vidare med kontakten och ber dem skicka avtal. Beslutas
också att rea ut det vi har i gamla lagret på Specialen.
d. Sponsring. Pia ber Christine om en rapport via mail.
e. Hemsidan. Inget nytt att rapportera.
b) VO – tävlingar och prov
a) MH/MT. Inget nytt att rapportera.
b) Lägret. Lägret var väldigt lyckat och alla deltagarna verkade
nöjda. Vi fick hjälp av en väldigt duktig lydnadsinstruktör i
två dagar, vi hann med både spår, uppletande och sök i
skogesarbetet. Lägret avslutades med en intressant halvdag
med en instruktör i K9 Nosework, tack vare Arstu Hovslageri
som sponsrade.
c) Utställning. .
2015 Ansvarsplanering:
Utställningskommisarie – Hans.
Anmälningar och Katalog – Barbro.
Inventering av rosetter och pokaler – Hans, som kontrollerar
med Gun och Barbro vad som ev. behöver köpas in. Ev. inköp
hjälper Ulf till med.
Inventering av gåvor - Ulf
Bestyrelse – Hans, June och Lisa. Prisbord – Pia.
Tält och utställningsring – Hans, Ulf och Karl-Inge.
Kök och grill – Karolina kollar med Robin, Jessica och
Anders. June kollar med Emelie. Barbro kollar med sin
syster. Ju fler som kan ställa upp och dela på ansvaret desto
bättre, så att ingen måste stå i serveringen hela dagen. Hans
undersöker köksutrustning, såsom möjligheten att brygga
kaffet. Ansvarig för inköp till serveringen bordläggs.
Prisbord - Pia
Shopen – Ulf
Priser utöver rosetter och pokaler - Christine
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2016: Inget nytt att rapportera.
2017: Pia skickar en påminnelse till Barbro om kontakterna
med Cattledogklubben och domare.
c) VO – avel
a) RAS. RAS dokumentet är nu inlagt i SKK’s nya mall och har
skickats ut till styrelsen. Dokumentet ska kompletteras med
statistik och ev. bilagor för att vara fullständigt. Anna Virdeby
som sammankallande har bett styrelsen om hjälp. Mona får i
uppdrag att kontakta övriga i RAS och planera för ett
telefonmöte, så att dokumentet blir fullständigt och skickas in
till SKK.
b) Valphänvisning. Inga kullar för närvarande för hänvisning.

§58. Bordlagda ärenden

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

§59. Nya ärenden

a) Kongressen 2015. June informerar från rasklubbsträffen som hölls på
fredagen och där det till största delen diskuterades om kommande
regelrevidering i brukset. Nya föreningscoacher ska utbildas. June skickar info
om detta till våra webmasters med förhoppning om att några i klubben vill gå.
SBK har stora visioner inför framtiden bl.a om ökningen av antal medlemmar.
Frågan lyftes att det inte får ske på bekostnad av att vi i grunden är en
organisation för Brukshundar. Valen gick igenom enligt valberedningens
förslag. Kongressprotokollet kan läsas på SBK’s hemsida..

§60. Övriga frågor

a) Vilka ur styrelsen kommer Till Specialen och medlemsmötet? Christine,
Pia, Mona, Karolina, Kikki, Ulf och Hans kommer. Frågetecken på Annette.
Då June inte kan närvara får vice ordf. Christine hålla i medlemsmötet.

§61. Nästa möte

Telefonmöte torsdagen den 4 juni kl. 19.00

§62. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.15

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren Löf

June Jatko

Ulf Holmberg
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