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

Protokoll från styrelsemöte per telefon den 26/8 2015

Närvarande

Anmält förhinder

June Jatko
Pia Westergren Löf
Mona Nilsson
Kikki Stölan
Karolina Höcke
Ulf Holmberg
Hans Swanström, suppleant, tjänstgör för Christine

Christine Chiacchiaretta, ordinarie
Annette Månsson, suppleant
Saknas:
Jan Söderberg, suppleant

§89. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00.

§90. Fastställande/godkännande
av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslaget

§91. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Mötet beslutade att välja Kikki Stölan och June Jatko som
protokollsjusterare.

§92. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

§93. Beslut tagna via e-post

Remissvar gällande Särbestämmelser SE UCH. Remissens frågor utskickad
till styrelsen som via e-post röstade. Beslut enligt majoritetens svar. Pia har
svarat SBK.

§94. Skrivelser
a) Remis gällande Särbestämmelser SE UCH. Remissvar inskickat.
a) Nyhetsbrev SKK’s utställningskommitté.
b) Beslut från SKK’s diciplinnämnd.
c) Inbjudan från SKK till konferens för avelsfunktionärer den 22 nov.
d) Från SBK: checklistor för verksamhetsrapportering centralt.
e) Inbjudan från SBK till Anatomiutbildning för blivande Exteriörbeskrivare,
21-22 nov. Beslut att lägga ut på hemsidan.
f) Inbjudan till RAS/RUS konferens den 6-8 november. June Jatko är
anmäld.
g) CUA-utbildning 10-11 oktober. Beslut att lägga ut på hemsidan.
h) Skrivelse från medlem ang. regler för hur länge valphänvisning visas på
hemsidan samt att bilagor till Årsmötesprotokollet 2015 saknas på hemsidan.
Styrelsen har svarat på skrivelsen samt kontaktat webmaster som har
uppdaterat med bilagorna som efterfrågades.
i) Skrivelse från Boxerklubben ang. MT revideringen. Beslutas att lämna
skrivelsen obesvarad och invänta mer information från SBK’s
arbetsgrupp i revideringsfrågorna
j) Information från Hovawartklubben ang deras synpunkter på MT
revideringen
k) Briardklubbens svar på Boxerklubbens skrivelse
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l) Inbjudan till DogWellNetworkshop med förfrågan om intresse och lämpligt
datum för en sådan träff i Stockholm. Anna Virdeby och Mona Nilsson som
bor i Stockholmsområdet, får i uppdrag att svara på inbjudan.
m) Information om SKK’s utställningskommittés funktionärsstipendium.
Beslut att avstå från att nominera.

§95. Ekonomi

a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet. Vi
visar ett bra resultat.
Pia rapporterar att gåvan på 500:- till cancerfonden i Marianne Strids minne är
inbetald. För att få 2 minnesblad till Mariannes barn och sambo delade
cancerfonden upp det som två gåvor á 250:- vardera.
b) Ekonomiska beslut. Inga sådana beslut förelåg.

§96. Rapporter

a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Inget nytt att rapportera.
b. Information. Kvartalsrapporten. Då ingen i styrelsen kunnat
sammanställa en rapport för andra kvartalet beslutas att vänta
till den tredje rapporten som ska skickas ut i
september/oktober.
c. Shopen. Avtalet med TP Victory är klart. Ulf skickar
information och länk till försäljningssidan till webmaster, så
att informationen når våra medlemmar.
d. Sponsring. Inget nytt att rapportera.
e. Hemsidan. Diskussion om hur göra hemsidan mer lokalt
intressant som ett sätt att visa upp lokala aktiviteter och locka
nya medlemmar.
b) VO – tävlingar och prov
a) MH/MT. Diskussion om revideringsgruppens arbete, MTkonferensen samt andra rasklubbars skrivelser i frågan.
b) Lägret. Inget nytt att rapportera
c) Utställning.
Hans rapporterar att utställningspärmen finns hos honom.
Utställningskommittén utökas med: Gun Landhagen,
Mikaela Stenered och Kikki Stölan.
Pia rapporterar att bestyrelserapporten för årets Special är
inskickad till SBK och SKK.
c) VO – avel
a) RAS. Inget nytt att rapportera.
b) Valphänvisning. Inga kullar för närvarande för hänvisning.
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§97. Bordlagda ärenden

a) Rensning av arkivet bordläggs ytterligare.
b) Avelsansvaret för Bouvier des Ardennes. Chrisse fick i uppdrag på förra
styrelsemötet att söka efter kontaktuppgifter till ägarna till de registrerade
hundarna i Sverige och ta kontakt med dem. Då Chrisse ej kunde närvara vid
dagens möte så bordläggs ärendet till mötet i september.

§98. Nya ärenden

a) Utvecklingsprojektet, SBK 100 år, 100.000 medlemmar. Diskussion runt
den enkät som SBK vill ha besvarad. Karolina får i uppdrag att sammanställa
våra svar och skicka in.
b) I diskussionerna kring utvecklingsprojektet lyftes synpunkter på vad vi kan
hitta på för att behålla medlemmar och värva nya. Beslutas att se över
möjligheten till en Bouvierkonferens i början på nästa år. Frågan tas upp på
dagordningen vid nästa styrelsemöte i september.

§99. Övriga frågor

§100. Nästa möte

Inga övriga frågor förelåg.

Telefonmöte 23/9 kl. 19.00
Samt telefonmöte den 3/11 och Budgetmöte den 9/12

§101. 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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