RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren
Protokoll 2016-10-13 Etern (10)
Kallade

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Anmält förhinder: Ann Magnuson, Johannes Gustafsson, Marion Hellström
§ 10-142

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mats Press och Anita Axby
har ledamotstatus under detta möte.

§ 10-143

Val av sekreterare
Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§ 10-144

Val av justeringsperson
Anneli Henriksson och Magnus Wiklund valdes att jämte ordförande justera
protokollet.

§ 10-145

Fastställande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§ 10-146

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll styrelsemöte 160908 (9). Protokollet gicks igenom och lades till
handlingarna.

§ 10-147

Bordlagda ärenden
16185 Carin Lyrholm medfl. Brev angående korsparningar. Styrelsen har diskuterat
ärendet ingående och beslutade att kontakta rasklubben i Belgien, som äger
rasstandarden, för att fråga efter deras tolkning av FCI:s text gällande korsparningar.
AfBV, som ansvarig för rasen i Sverige, kommer sedan att agera utifrån den belgiska
rasklubbens svar i vidare kontakt med SKK. Anita Axby uppdrogs att kontakta
Lyrholm i ärendet. Henrik Marklund och Linnéa Sekobon uppdrogs att författa brevet
till Belgien.
Domare till SBU 2017. Behandlades under AG/Utställning SBU - Domare till SBU
2017 nedan.
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RAS – Arbetsordning och uppdragsbeskrivning. Då RAS gruppens arbete nu flyter på
beslutade styrelsen att ta upp punkten igen om det blir aktuellt.
RAS - Statusrapport - minnesanteckningar och närvarolista från mötena. Henrik
Marklund uppdrogs att begära in statusrapport etc. till det fysiska mötet i november.
Anmälan av medlem/ar. Sammanställningen är inte helt klar. Sänds ut till alla när den
är det för påseende och slutlig genomgång.
§ 10-148

Ekonomisk rapport
16205, b, c, d Korrespondens med Henrik Rebensdorff ang. saknad av underlag.
Henrik Rebensdorff önskar tillgång till SBK ”medlem online” för att hämta de
underlag som idag saknas. Linnéa Sekobon uppdrogs att höra med SBK hur man gör.
Redovisning IVÖ – sponsringsfakturor. Ann Magnuson har tillskrivit Kerstin Olsson,
men inte fått något svar ännu. Punkten kvarstår därmed. Styrelsen uppdrog Ann att
skriva en påminnelse.
16230 Ulrika Axelsson Uppgiftslämning för ersättning till domare, funktionärer etc.
på genomfört MT 8 oktober. Marion uppdrogs att sammanställa all ekonomi rörande
uppf. begärt MT den 8 oktober.
16234 Larssons Gravyr. Faktura på pokaler och gravyr gällande SBM 2016. Betald.
lades till handlingarna.
16237 Mjölby BK. Faktura avseende uppf. begärt MT den 8 oktober. Betald. Lades
till handlingarna.
16225b Faktura från SBK shop gällande protokoll till uppf. begärt MT 8 okt. Betald.
Lades till handlingarna.
Per den 13 oktober 2016
Medlemmar: Ordinarie: 533 st, Familj: 55 st, Ungdom: 20 st. Totalt: 608 st.
AS: 150 444,58
Postorder: 25 001,96
SBU: Småland: 228,10
Skåne: 605,38
Stockholm: 3 007,81
GDH: Henrik Marklund har via telefon med banken fått bekräftelse att allt är klart gällande
SBU kontot, men några inloggningsuppgifter har inte kommit. Marklund uppdrogs att
kontakta banken igen.

§ 10-149

AK/Rasutveckling
Aktuell rapport
Uppfödarkonferensen hösten 2016. Endast 7 personer har anmält sig till konferensen.
Beslut har fattats per capsulam via styrelserummet på FB att ställa in
uppfödarkonferensen. Ulrika Axelsson har, via mail, meddelat att hon avbokat
föreläsarna, maten och lokalen. Information till de som anmält sig har också gått ut.
Marion uppdrogs att återbetala de personer som redan erlagt sin konferensavgift.
16232 Ulrika Axelsson. Ang. AfBV:s uppfödarkonferens samt skrivelse om framtida
konferenser. Styrelsen gick igenom skrivelsen och beroende på kostnaden ser vi gärna
att Linda Heske föreläser om EP på årsmötet 2017. Anneli uppdrogs att kontakta
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Ulrika Axelsson för prisuppgift. Frågan om att lägga framtida uppfödarkonferenser
under tidsperioden mellan november-februari bordlades till nästa möte.
Monter på Hund 2016 (Stora Stockholm) Är ansökt om att få monter på Hund 2016.
Monteransvarig i år är Torbjörn Södervall. Torbjörn vill ha hjälp med bemanningen
av montern. Ann kommer vara behjälplig med att sammanställa bemanningslista.
16208, b, c SBK Agneta Olsson. Inbjudan, samt påminnelser, till telefonmöte från
SBK UG avelssamordning. Henrik Marklund deltog på telefonmötet, som mest
handlade om kommande RAS/RUS konferens. Deltagande och rasansvaret för MH
togs upp under mötet och kommer att diskuteras vidare under kommande RAS/RUS
konferens.
16212 SBK Agneta Olsson. Frågor ang. information på SBK:s hemsida om den
Belgiska Vallhunden. Uppdatering och bilder önskas. Anneli Henriksson uppdrogs att
ta tag i ärendet.
16219 Cattis Steen. Förfrågan ang. hund till rasmontern Hund 2016. Besvarad av
sekreteraren med hänvisning till Ann Magnuson. Åtgärdad.
16223 Alexandra Thomas. Förfrågan ang. Belgisk Vallhund. Besvarad av
sekreteraren. Åtgärdad. Lades till handlingarna.
16231, b Sydskånska Kennelklubben. Rasmonter på Valputställningen Gåsatider.
Styrelsen beslutade att fråga Lotta Olavi om hon kan tänka sig att hålla i en monter.
Linnéa uppdrogs att kontakta Olavi.
AG/Utställning
SBU - Domare till SBU 2017. Ann Magnusson har varit i kontakt med Sonny Ström,
som arbetar med frågan. Just nu kollar han om de domar han tagit fram har dömt på
franska specialen eller ej. Återkommer till Ann med besked.
16213, b, c, d AfBV:s begäran om byte av utställningsplats för SBU 2018. Ansökan
om byte av plats är insänd och AfBV väntar nu på återkoppling från SBK och SKK.
16221 STOKK via SBK Agneta Olsson. Inbjudan till CUA brush up samt kurs för
blivande certifierad utställningsadministratör (CUA). Ann Magnuson meddelar via
sekreteraren att hon önskar gå på ”brush up:en”. Styrelsen beslutade att bifalla Ann
Magnusons begäran och Ann uppdrogs att själv anmäla sig. Inbjudan till blivande
utställningsadministratör (CUA) läggs ut på hemsidan för att se om intresse finns.
16222 Svenska Cattledog Klubben Ebba Leidhammar. Förfrågan om intresse för att
dela utställning år 2019. AfBV har redan 2019 inplanerat. Därför inte aktuellt. Lades
till handlingarna.
16226 SBK Janna Nordin. Inbjudan till Ras- och specialklubbstorget på MyDog 2017.
Mats Press uppdrogs att prata med område Västra om att ansvara för en monter på
MyDog2017.
AG/Mental
16207, b, c, d, e, f, g SBK Carin Fernholm. Information om att SKK har beslutat om
oförändrade regler för MT perioden 2017-2021, samt skrivelser från SBK, lokala
brukshundklubbar, rasklubbar och privatpersoner i ärendet. Eftersom ingen direkt
fråga är ställd till AfBV i någon av skrivelserna anser styrelsen att skrivelserna är att
betrakta som information. Lades till handlingarna.
16209 SBK Agneta Olsson. Inbjudan till Mentalbeskrivare Valp. Mats Press är
intresserad av att gå denna utbildning. Styrelsen beslutade att Mats Press får gå
under förutsättning att ett rekommendationsbrev räcker för att få en plats på
utbildningen och att auktorisation fås ut efter genomgången utbildning. Linnéa
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uppdrogs att undersöka den saken och författa rekommendationsbrevet. Mats Press
anmäler sig själv via länken i kallelsen.
16220 SKK. Information om hundars beteende. Information. Lades till handlingarna.
16225 SBK Shopen. Bekräftelse av beställning. MT protokoll till uppf. begärt MT 8
oktober. Information om beställning inför fakturering från SBK.
16235 SBK Agneta Olsson. Inbjudan till mentaldagen den 5 november. En extra plats
har erbjudits alla rasklubbar. AfBV har ingen att sända i dagsläget.
AG/RAS
RAS – Arbetsordning och uppdragsbeskrivning. Se under bordlagda ärenden ovan.
Statusrapport - minnesanteckningar och närvarolista från mötena. Se under bordlagda
ärenden ovan.
§ 10-150

AK/Prov
Aktuell rapport
16210 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Ang. Auktorisation av
Bruksdomare och tävlingsledare. Svar senast 1 mars 2017. Bordlades till det fysiska
mötet i november.
16214 SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Slutlig sammanställning av
synpunkter från A-domarkonferensen. Information. Lades till handlingarna.
16229 Svenska Boxerklubben Helena Fredriksson. Tävlingsutmaning från Team
Svenska Boxer. Styrelsen beslutade att lägga ut utmaningen på hemsidan och fb sidan.
Linnéa uppdrogs att sända det till hemsidan och Anneli uppdrogs att sända till fb
sidan.

§ 10-151

AK/Information
Aktuell rapport
AG/Belgaren
Nuvarande Belgare har ännu inte gått till tryckeriet.
Manusstopp för julnumret är den 1 december 2016.
AG/Postorder
Ann Magnuson har varit i kontakt med återförsäljare utav Arrak Outdoor produkter.
Ett avtal är under utarbetning. Förhoppningen är att avtalet blir klart inom kort, så att
nyheten kan publiceras i julnumret av Belgaren.
AG/Hemsidan
Anneli Henriksson och Linnéa Sekobon har börjat titta på lite sidor för rättning och
uppdatering.
16217 Mandana Veysi. Förfrågan ang. omplacering av hund. Besvarad av
sekreteraren. Åtgärdad. Lades till handlingarna.
16233 Miljagårdens hundhotell. Förfrågan om länkning till deras hemsida. AfBV har
inga sådana länkar på hemsidan. Styrelsen erbjuder annonsplats i Belgaren.

§ 10-152

AK/Organisation
Aktuell rapport. Sekreteraren meddelar att adressen till Rickard Fredriksson till slut
inkom och därmed är alla begärda protokoll sända till Fredriksson via post.
Åtgärdad.
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Uppdragslista – Marklund föreslår tillägg av dagordningspunkter. En punkt att välja
någon som för uppdragslista under mötet, samt en punkt i dagordningen att gå
igenom föregående mötes uppdragslista. Styrelsen beslutade att införa förslagen från
och med nästa möte.
Protokollhantering. Marklund redogjorde för vad SKK sagt via Kjell Svensson ang.
protokollhantering vid kontakten med dem.
Mentimeter, omröstningsalternativ. Styrelsen tar punkten med sig till det fysiska
styrelsemötet.
16211, b, c SKK Katarina Swahn. Inbjudan till informationsträff ang. SKK:s
organisationsutredning. Anneli Henriksson anmäler sig till mötet i Jönköping.
16215 SBK Agneta Olsson. Påminnelse undersökningsenkät ang. organisation
100 000 medlemmar. Besvarad av sekreteraren. Åtgärdad. Lades till handlingarna.
16218, b, c SBK Värmland-Dalsland. Kallelse till medlemsmöte. AfBV har ingen att
sända till detta möte. Lades till handlingarna.
16227 SKK via SBK Agneta Olsson. Information om icke-hänvisning. Information.
Lades till handlingarna.
16228 Valberedningen Lena Ferm. Ang. uppstart av valberedningen inför årsmötet
2017. Sekreteraren har svarat Lena Ferm med efterfrågade kontaktuppgifter.
Marklund uppdrogs att meddela sammankallande i valberedningen att det, förutom
övriga ordinarie valbara platser, är ett fyllnadsval till VC ordförande platsen.
16236 Sydskånska Kennelklubben. Inbjudan till Ras- och Specialklubbsträff den 24
november. Linnéa Sekobon uppdrogs at fråga Lotta Olavi om hon kan representera
rasklubben på träffen.
16190b, c Birgitta Stinchcombe. Protokollbegäran knutet till diarie 16156.
Sekreteraren har åter sänt ut de begärda protokollen, med kopia till ordförande och
revisor Robert Kling. Åtgärdad. Lades till handlingarna.
§ 10-153

Inkomna skrivelser
16206 SLU Forskningsnyheter 6 2016. Information. Lades till handlingarna.
16216 SKK Utbildningskommitté. Nyhetsbrev. Information. Lades till handlingarna.
16224 SKK Nyhetsbrev. Information. Lades till handlingarna.

§ 10-154

Övriga frågor
Inga övriga frågor att behandla.

§ 10-155

Nästa/kommande möte
Fysiskt möte den 25-27 November, Södertälje. Mötet startar fredagen den 25 kl:
15.00.

§ 10-156

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet

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

Justeras

…………………………......……………………
Henrik Marklund, ordförande

……………..................…………………………
Anneli Henriksson, ledamot

..............................................................................
Magnus Wiklund, suppleant
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