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

Protokoll från styrelsemöte per telefon den 23/9 2015

Närvarande

Anmält förhinder

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

Annette Månsson, suppleant

Saknas:
Jan Söderberg, suppleant

§102. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00.

§103.
Fastställande/godkännande av
dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslaget

§104. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

Mötet beslutade att välja Mona Nilsson och June Jatko som
protokollsjusterare.

§105. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

§106. Beslut tagna via e-post

a) Beslut att vi inte har möjlighet att närvara med monter på NM i Bruks och
IPO.
b) SKK play för uppfödare. Beslut att lägga upp informationen på
hemsidan.
c) Workshop för internationellt samarbete för att kartlägga hundars
hälsa. Anna Virdeby närvarade på workshopen och har skickat en rapport till
styrelsen. Där ställer hon frågan om vi ska vara med i projektet. Beslutas att vi
tackar ja till att Anna Virdeby ingår i samarbetet för Bouvierklubbens räkning.

§107. Skrivelser
a) Inbjudan till monter på NM Bruks o IPO. Beslutas avstå.
b) Från Rottweilerklubben ang. kongressbeslut, hinderhöjd o apportvikt.
Läggs till handlingarna.
c) Inbjudan till Organisationskonferensen 2016. Beslutas avvakta med
anmälan.
d) Inbjudan till rasklubbstorget Stora Sthlm. Tas upp under övriga frågor.
e) Inbjudan till SLU konferens om smärta hos hund o katt. Läggs till
handlingarna.
f) Inbjudan från SKK till CUA utbildning i november. Läggs till handlingarna.
g) Inbjudan från SKK till utbildning i föreningsteknik. Läggs till handlingarna.
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§108. Ekonomi

a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet. Vi
visar ett fortsatt bra resultat. Specialen gick med 2957 kronor plus.
b) Ekonomiska beslut. Inga sådana beslut förelåg.

§109. Rapporter

a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Kikki efterfrågar adresslistor på medlemmar i
Norrland. Beslutas att lägga till Kikki som funktionär i
medlemsregistret online.
b. Information. Pia har skrivit ett utkast till den andra
kvartalsrapporten och skickat ut till styrelsen för återkoppling.
Vi saknar monteransvarig till Stora Stockholm. Erbjudande
har kommit från en familj i Finland som brukar komma och
ställa ut sina Bouvierer. Diskuteras hur det skulle lösas
praktiskt med planering, uppsättning av monter osv. Beslut:
Pia får i uppdrag att i första hand kontakta en av våra
medlemmar om hon kan ta på sig att vara ansvarig samt
besvara mailet från Finland.
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. SBK har skickat ut ett PM med information om
revideringsarbetet. June som mentalansvarig har läst igenom
rapporten, säger att det är ett gediget arbete bakom och att allt
ser bra ut.
b) Lägret. Inget nytt att rapportera
c) Utställning. Mona får i uppdrag att kontrollera med
webmaster så att de som ingår i utställningskommittén är
länkade till mailadressen.
Hans får i uppdrag att kontakta Barbro Ohlsson angående
ansökan av utställning 2018 som ska vara SBK tillhanda
senast 30/10.
c) VO – avel
a) RAS. Inget nytt att rapportera. June får i uppdrag att kontakta
Anna angående de kompletteringar som ska göras i RASdokumentet.
b) Valphänvisning. Kennel Rajfax har 9 valpar för hänvisning.
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§110. Bordlagda ärenden

a) Rensning av arkivet bordläggs ytterligare.
b) Avelsansvaret för Bouvier des Ardennes. Chrisse har enligt uppdrag
kontaktat ägarna till de två föräldradjur som finns registrerade i Sverige.
Styrelsen har erhållit svarsmail från dem om att de är mycket intresserade av
ett samarbete. Beslutas att Chrisse ansvarar för den fortsatta kontakten med
dem. Mona skickar erbjudande om medlemskap till dem. Beslutas också att
vi behöver ha information om rasen på vår hemsida. Chrisse kontaktar SKK
och frågar om vi får kopiera deras rasinfo samt länka till standarden.
Beslutas att vi fortsättningsvis har en egen punkt för rasen under våra
rapporter på dagordningen.

§111. Nya ärenden
§112. Övriga frågor

§113. Nästa möte

Inga nya ärenden förelåg.
Diskussion om hur vi ska gå tillväga med revideringen av uppfödarna på vår
hemsida. Karolina går igenom vilka som fortfarande är medlemmar samt
kontaktar rasinformatör Mona Borgh och valphänvisare Anna Dalmyr om ett
brev/mailutskick.

Telefonmöte den 3 november kl. 19.00
Samt Budgetmöte den 9/12 också per telefon

§114. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.00

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren Löf

June Jatko

Mona Nilsson
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