RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren
Protokoll 2016-08-11 Etern (8)
Kallade

Henrik Marklund
Vakant
Linnéa Sekobon
Marion Hellström
Ann Magnuson
Magnus Wiklund
Anneli Henriksson
Mats Press
Johannes Gustafsson
Anita Axby

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Anmält förhinder: Henrik Marklund, Johannes Gustafsson (ev. senare tillträde.), Anita Axby,
Ej anmält förhinder: Anneli Henriksson
§ 8-112

Mötets öppnande
Ann Magnuson valdes till mötesordförande. Mats Press har ledamotstatus under detta
möte.

§ 8-113

Val av sekreterare
Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§ 8-114

Val av justeringsperson
Marion Hellström och Magnus Wiklund valdes att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 8-115

Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 8-116

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll styrelsemöte 160609 (6). Protokollet gicks igenom och lades till
handlingarna.
Protokoll styrelsemöte 160611-12 (7). Protokollet gicks igenom och lades till
handlingarna.

§ 8-117

Bordlagda ärenden
Beslut om höstens fysiska möte. Senast söndagen den 14 augusti skall alla ha fyllt i
datumen. Styrelsen beslutade att fastställa datumet via styrelserummet på FB.
Anmälan av medlem/ar. Bordlades till nästa möte.
Medlemsrekrytering. Bordlades till nästa möte.

§ 8-118

Ekonomisk rapport
Rapport 2a kvartalet – Rebensdorff är inte klar med rapporten. Meddelar att den
kommer till nästa styrelsemöte.
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16174 Sonny Ström. Biljetter till domarna på SBU 2016. Åtgärdat. Lades till
handlingarna.
16179 Marion Hellström. Domarnas boende under SBU 2016. Åtgärdat. Lades till
handlingarna.
Redovisningen från IVÖ överlämnades till Mats Press på SBU av Kerstin Olsson. Ann
Magnuson uppdrogs att gå igenom redovisningen och kontrollerar att allt stämmer.
Per den 9 augusti 2016:
Medlemmar: Ordinarie: 532, Familj: 54, Ungdom: 17. Totalt: 603
AS: 145 939:38
Postorder: 24 141:96
SBU: 35 676:71. Marklund meddelar via sekreteraren att banken har nu alla
uppgifter de efterfrågade, men han har inte fått något besked från dem ännu. Ann
Magnuson har fått saldo på kontot via titträtten som Anne Engström har.
Småland: 228:10
Skåne: 605:38
Stockholm: 3 007:81
GDH: § 8-119

AK/Rasutveckling
Aktuell rapport
16173 SBK Agneta Olsson. Ansökan om utställningar 2019. Senast 30 oktober.
Linnéa Sekobon uppdrogs att ansöka om SBU 2019 enligt beslut under AG/SBU.
16177 SBK Agneta Olsson. Kommunikationsbrev nr 2 via länk från utskottet för avel
och hälsa. Information lades till handlingarna.
16182 Katarina Carlsson. Ang. oreg. Malinoistik. Linnéa Sekobon uppdrogs att svara
frågeställaren.
16183 Jesper Bogentoft via Henrik Marklund. Ang. registrering av Malinois. Styrelsen
beslutade att avslå ansökan om inmönstring av omnämnda Malinois. Henrik
Marklund uppdrogs att meddela frågeställaren styrelsens beslut.
AG/SBU
SBU 2016. Rapport från årets SBU. Genomfört och allt har gått väldigt bra. Den
ekonomiska rapporten är inte helt klar än, redovisas på nästa styrelsemöte.
Efter genomgång av tidigare styrelsebeslut och årsmötesbeslut kan inte denna styrelse
finna något tidigare taget beslut om att SBU skall ligga 1a helgen i augusti. Därför
diskuterades om SBU skall flyttas år 2019 till Vilsta sportcenter, Eskilstuna och gå av
stapeln Kristiflygare helgen istället för 1a helgen i augusti. SBO har inte IVÖ längre
och inga fler utställningar är ansökta från området. Dessutom konstaterar denna
styrelse att anmälningssiffrorna till SBU är stadigt sjunkande från år till år, en trend
som styrelsen eftersträvar att ändra på. Platsen, Vilsta sportcenter, är besökt och har
allt – camping, stugor, hotell och vandrarhem, restaurang med fullständiga
rättigheter, stor fotbollsplan och mer mark om man behöver. Styrelsen har fått
prisuppgift om att hyran är 1500 kr/dag (2016). Styrelsen beslutade att flytta SBU
2019 till Kristiflygare helgen (30-31 maj 2019) och beslutade att det blir en 2 dagars
utställning. Styrelsen beslutade att Belgarmästerskapen i lydnad och rallylydnad
kommer att gå samtidigt då det finns gott om plats.
SBU 2017. Går i Södertälje 5 augusti 2017. Ann Magnuson har redan bokat platsen
till nästa år. Domare är inte tillfrågade än. Det kommer att bli domare som tidigare
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har dömt på franska/belgiska specialer. Ann Magnuson kontaktar Jesper Andersson
om vilka domare som finns att tillgå. En SBU grupp inför 2017 är tillsatt. Lotta Olavi
är sammankallande för gruppen.
SBU 2018. Går av stapeln 1a helgen i augusti. Plats?
AG/Mental
16162, b, c Ulrika Axelsson. Begäran om uppfödare MT, samt AfBV:s anmälan om
det till SBK tävling. Linnéa har åtgärdat. Lades till handlingarna.
16175 SBK Agneta Olsson. Inbjudan till MT möte samt SBK:s svar. SBK har tackat
nej till att deltaga på mötet. Information. Lades till handlingarna.
AG/RAS
RAS – Arbetsordning och uppdragsbeskrivning. Bordlades till nästa möte.
Statusrapport - minnesanteckningar och närvarolista från mötena. Bordlades till nästa
möte.
Linnéa Sekobon meddelar att Sonny Ström inte längre är kvar i RAS och att gruppens
senaste möte via etern blev inställt.
§ 8-120

AK/Prov
Aktuell rapport
16163 FMBB. Inbjudan till generalmöte i FMBB. Vidare sänt till Henrik Marklund.
16166, b Helene Sersö. Ang. tävlingsbok samt AfBV:s svar. Åtgärdat. Lades till
handlingarna.
16170 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Ang. tävlingsbok via SBK
framöver. Information. SBK har dragit tillbaka detta beslut. Lades till handlingarna.
AG/Vallning
Ang. anslutning till hearding – Svenska kroppsvallare. Statusrapport. Ann Magnuson
har sänt ut länk, www.kroppsvallarna.se, till alla i styrelsen. Via den kan alla läsa om
hur långt de har kommit i sitt arbete.

§ 8-121

AK/Information
Aktuell rapport
AG/Belgaren
Datumet på ÅBB blanketten var felaktigt. Sidorna som styrelsen sänt in till Belgaren
såg inte ut som de insända. Om inte sidorna fungerar måste redaktionen höra av sig
alt. sända pdf. på hur sidan kommer att bli för påseende och godkännande. Henrik
Marklund uppdrogs att kontakta redaktören i ärendet.
16178, b Lena Ferm. Ang. Belgaren och adj. veterinär som sakkunnig samt
redaktionens svar. Lades till handlingarna.
Styrelsen beslutade att inte söka ny adj. veterinär i dagsläget.
16180 Maria Hallberg via Henrik Marklund. Ang. annons i Belgaren för korade
hundar 2014. Styrelsen beslutade att Maria Hallberg ska få sätta in en
korningsannons i kommande numer av Belgaren. Henrik Marklund uppdrogs att
meddela beslutet till redaktionen.
AG/Hemsidan
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Status ang. nya hemsidan. Hemsidan har nu fått en grund med menyn på den sidan
styrelsen önskat. Nu skall bakgrundsfärg etc. till och sedan skall all information föras
över innan den görs offentlig.
16181 Marion Götlund. Ang. ny hemsida och uppgraderingar på nuvarande.
Sekreteraren har sänt frågan om Götlunds mail innebär att hon avgår, men inte fått
något svar ännu. De protokoll som sekreteraren sänt till Götlund för uppläggning på
hemsidan har inte kommit upp. I stället har Götlund sänt dem vidare till Marion
Hellström.
§ 8-122

AK/Organisation
Aktuell rapport.
Organisationsguiden. Bordlades till nästa möte.
16058g, h, i Pia Robertsson. Ang. CERT frågan och hantering av densamma. Svar har
lagts ut på via hemsidan samt i Belgaren. Ärendet stängt. Lades till handlingarna.
16133d Kerstin Hjelm. Följdfrågor ang. CERT frågan och hantering av densamma.
Svar har lagts ut på via hemsidan samt i Belgaren. Ärendet stängt. Lades till
handlingarna.
16132 Birgitta Stinchcombe. Ang. CERT frågan och styrelsens beslut i ärendet. Svar
har lagts ut på via hemsidan samt i Belgaren. Ärendet stängt. Lades till handlingarna.
16165 Elisabeth Weber. Ang. CERT frågan och styrelsens beslut i ärendet. Svar har
lagts ut på via hemsidan samt i Belgaren. Ärendet stängt. Lades till handlingarna.
16176 Sonny Ström. Avsägelse av samtliga uppdrag inom AfBV. Information. Lades
till handlingarna.
Yop poll, Mentimeter, omröstningsalternativ. Bordlades till nästa möte. Linnéa
Sekobon uppdrogs att undersöka omröstningsalternativet Mentimeter närmare.
AG/Områden
Telefonmöte. Kommer att hållas nu när semestrarna är över.
16164, b SO Susanne Kjellman Peterson. Verksamhetsberättelse för 2015 samt
verksamhetsplan för 2016. Delar av SO:s redovisning kommer att tas med i
kommande verksamhetsberättelse för AfBV i stort, eftersom den inte kom i tid för 2015
års VB.
Rättelse av sida till Hemsidan. Ny områdessida till hemsidan är påbörjad och sänds
upp när den är klar. Gäller även arbetsordning för områden i Organisationsguiden.

§ 8-123

Inkomna skrivelser
16167 SBK Katarina Swahn. Mallar om årshjul till distrikt och rasklubbar.
Information. Lades till handlingarna.
16168 Janna Nordin. Djurens helg på Solvalla i Stockholm. Information. Lades till
handlingarna.
16169 SBK Katarina Swahn. SBK extra juni 2016. Information. Lades till
handlingarna.
16171 Svenska Mässan. Nyheter från Svenska Mässan i Göteborg. Information. Lades
till handlingarna.
16172 SLU. Forskningsnyheter nr 5 2016. Information. Lades till handlingarna.

§ 8-124

Övriga frågor
Inga övriga frågor att behandla.
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§ 8-125

Nästa/kommande möte
Torsdagen den 8 september 2016 Etern 18.30

§ 8-126

Mötets avslutande
Ann Magnuson tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

………………………….……………………...
Linnea Sekobon, sekreterare

Justeras

…………………………......……………………
Ann Magnuson, mötesordförande

……………..................…………………………
Marion Hellström, kassör

..............................................................................
Magnus Wiklund, ledamot
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