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

Protokoll från styrelsemöte per telefon den 3/11 2015

Närvarande

Anmält förhinder

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

Saknas:
Christine Chiacchiaretta
Kikki Stölan
Jan Söderberg, suppleant

§116. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.00.

§117.
Fastställande/godkännande av
dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt förslaget

§118. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet

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

§119. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.

§120. Beslut tagna via e-post

a) Beslut tagit via e-post ang. svar på frågeställningar från SBK inför
revidering av championatreglerna. Svaret är inskickat till utskottet
Exteriör.
2. Beslut tagit via e-post efter att styrelsen erhållit mail från
montergrupperna. Beslutades att tillsvidare lägga ner våra montrar på
både Stora Stockholm och Mydog då vi saknar folk som kan bemanna.

§121. Skrivelser

a) Från utskottsgruppen Exteriör / SBK med frågeställning inför revidering av
championatregler. Svar inksickat till utskottet Exteriör SBK.
b) Inbjudan från Dalarnas kennelklubb om ringsekreterarkurs 24-25 okt.
c) Länsklubbarnas utställningsprogram för 2018.
d) Information från SKK om Entropion och ögats adnexa. Vidarebefordrad
till RAS.
e) Information från Förbundets valberedning.
f) Information från SKK med bifogad artikel om index för AD/HD.
Publicerad på hemsidan samt vidarebefordrad till RAS.
g) Kallelse Höstmöte, Sthlmsdistriktet
h) Skrivelse från Riesenklubben ang. Apportvikt/hinderhöjd.
I) Fråga från Riesenklubben om samarbete inom draghundssporten. Pia har
svarat att vi inte har någon verksamhet inom drag för närvarande.
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§122. Ekonomi

a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet. Vi
följer budget bra. Vi har fått in ett bidrag á 500:- från Studiefrämjandet för
lägret.
b) Ekonomiska beslut. Inga sådana beslut förelåg.

§123. Rapporter

a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Inget nytt att rapportera.
b. Information. Inget nytt att rapportera.
c. Shopen. Ny jacka tillagd i sortimentet.
d. Sponsring. Inget nytt att rapportera.
e. Hemsidan. Marianne Sandberg har meddelat att hon inte kan
fortsätta uppdatera tävlingsresultaten på hemsidan efter
årsskiftet. Annette Månsson åtar sig uppdraget istället.
b) VO – tävlingar och prov
a) MH/MT. Inget nytt att rapportera.
b) Lägret. Inget nytt att rapportera
c) Utställning. Klartecken från SBK att vår anmälan om
rasutställning 2018 kommit in.
c) VO – avel
a) RAS. Tyvärr kunde ingen från RAS eller styrelsen närvara vid
senaste telefonmötet i utskottgruppen Avelssamordning.
b) Valphänvisning. Inget nytt att rapportera.
c) Bouvier des Ardennes. 1. Information om rasen med foton
och länk till FCI rasstandard är nu publiserat på hemsidan.
2. June har blivit kontaktad om championatregler för rasen.
Beslutas att samma regler ska gälla.

§124. Bordlagda ärenden

a) Rensning av arkivet är nu klart. Det som sparats får plats inom en hyllmeter
och Hans tar kontakt samt lämnar in vårt arkiv på Arkivcentrum Örebro.
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§125. Nya ärenden

a. Planering av Årsmötet 2016 samt årsmöteshandlingar och inbjudan. Beslut:
Årsmötesdatum lördagen 5 mars 2016.
Föreslås lägga årsmötet i Sundsvall, då det ska förläggas till norra Sverige.
Mona får i uppdrag att kontakta Viveka för bokning och planering.
Avvaktar svar innan inbjudan publiceras på hemsidan.
Pia har börjat arbeta med årsmöteshandlingarna. Diskussion om styrelsen
förslag till årsmötet, bl.a.reseersättning och telefonarvode för styrelsen. Pia får
i uppdrag att skriva förslagen.
Inga motioner har inkommit.
b. Mötesplanering fram till årsmötet. Beslut: Telefonmöten kl 19.00 tisd. den
12 januari och tors. den 11 februari.
c. Planering av medlemsdag för alla medlemmar i samarbete med
lokalombuden i Närke. Beslut: June tar fram underlag på kostnader för
instruktör i barmarksdrag och förtäring, inför budgetmötet. June kontaktar
Sverker Gustavsson om att hålla medlemsdagen på Frippebo samt när i april 16 vi isåfall kan få vara där.

§126. Övriga frågor

§127. Nästa möte
§128. Mötets avslutande

Inga övriga frågor förelåg.

Budgetmöte per telefon den 9 december kl. 19.00
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.15

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Pia Westergren Löf

June Jatko

Mona Nilsson
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