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

Protokoll från styrelsemöte per telefon den 23/6 2015

Närvarande

Anmält förhinder

June Jatko
Christine Chiacchiaretta, anslöt till motet 19:20 pga arbete
Pia Westergren Löf
Mona Nilsson
Kikki Stölan
Hans Swanström, suppleant tjänstgör för Karolina Hökke

Karolina Hökke, ordinarie
Annette Månsson, suppleant
Saknas:
Ulf Holmber, ordinarie
Jan Söderberg, suppleant

§76. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00.

§77. Fastställande/godkännande
av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslaget

§78. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Mötet beslutade att välja Hans Swanström och June Jatko som
protokollsjusterare.

§79. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

§80. Beslut tagna via e-post

a) e-postbeslut ang. hotellrum till domaren på Specialen. Tas upp under
ekonomiska beslut.

§81. Skrivelser

a) Från SBK, inventering av MT-banor. Läggs till handlingarna.
b) Inbjudan till Nordiska Mästerskapen i Bruks och IPO. Är publicerad på
hemsidan.
c) Från SBK: Särbestämmelser för SE UCH. Beslut: då styrelsen inte hunnit
sätta sig in i frågorna, beslutas att alla läser igenom frågeställningarna via
skrivelsens länk. Svar på samtliga frågor mailas till Pia som sammanställer
och skickar in svaret.
d) Från SKK/SBK, policyfråga. Läggs till handlingarna.
e) Från SBK, svar på utvecklingsprojektet senast 30/6. Beslut: Pia mailar
SBK och ber om anstånd för svar till den 24 augusti, då vi vill diskutera
frågorna under vårt planerade träffasmöte den 22 augusti..

§82. Ekonomi

a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet. Vi
visar ett bra resultat. Under omkostnader för utställningen tillkommer
ytterligare 6000:- som ej är bokförda än.
b) Ekonomiska beslut.
Beslut tagit via e-post att dela på kostnaden för en extra hotellnatt för
med rasklubben för Svensk gårds- och vallhund, för domaren vi
kontrakterat till Specialen. Kostnad: 475:-
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c) På förra styrelsemötet beslutades om gåva á 500:- till Marianne Strids
minne. Beslutas att gåvan ges till Cancerfonden. Mona sätter över
pengarna till Pias konto, som ombesörjer att gåvan betalas in och
information ges till de anhöriga. Beslutas också att därefter publicera på
hemsidan att så har gjorts.
§83. Rapporter

a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Inget nytt att rapportera.
b. Information. Inget nytt att rapportera.
c. Shopen. Inget nytt att rapportera.
d. Sponsring. Inget nytt att rapportera.
e. Hemsidan. Inget nytt att rapportera.
b) VO – tävlingar och prov
a) MH/MT. June rapporterar från MT-konferensen. Inför
revideringen ligger i förslaget ett poängsystem. Beslutas att
skicka ut förslaget till styrelsen så att alla får en enklare
överblick i hur det är tänkt att fungera.
b) Lägret. Inget nytt att rapportera
c) Utställning.
2015: Specialen i Degerfors blev väldigt lyckad. Kritikerna är
publicerade på hemsidan. Vi har fått ett tackbrev från
domaren som berömde både arrangemang, hundar och
utställare. Brevet är också publicerat på hemsidan och på vår
officiella facebooksidan.
2016: För att ha bättre överblick på vad och när saker ska
göras inför nästa års utställning, så efterfrågas var CUA
utställningspärm finns. Hans kollar upp detta med Beth.
2017: Godkänt från SKK att den kommer att hållas den 18
juni i Degerfors. Beslutas att tillfråga domare i följande
ordning: 1. Rob Douma. 2. Ricky Loechs-Romans.
c) VO – avel
a) RAS. Arbetet med ompletteringen av dokumentet är ännu
inte påbörjat. Sammankallande i gruppen Anna Virdeby
tar tag i det.
b) Valphänvisning. Inga kullar för närvarande för hänvisning.

§84. Bordlagda ärenden

a) Rensning av arkivet bordläggs ytterligare.
b) Frågeställningen från SBK gällande höjd avgift för Rasmästerskap som vi
ville ha ett förtydligande på behöver inte besvaras. Ärendet är överlämnat till
FS.
c) Avelsansvaret för Bouvier des Ardennes. Frågan togs upp på medlemsmötet
och majoriteten var positiva till att vi tar på oss det. June har meddelat SBK.
Chrisse får i uppgift att söka efter kontaktuppgifter till ägarna till de
registrerade hundarna i Sverige och ta kontakt med dem.
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§85. Nya ärenden

Mötesplanering för hösten:
Träffasmöte i Degerfors den 22/8.
Telefonmöte den 23/9 och 3/11
Budgetmöte per telefon den 9/12.

§86. Övriga frågor

§87. Nästa möte
§88. Mötets avslutande

Inga övriga frågor förelåg.

22 augusti hemma hos June i Degerfors.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.00

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren Löf

June Jatko

Hans Swanström
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