
 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR 
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 

 
 
 
Protokoll  2016-04-14 Etern (4) 
 
Kallade Henrik Marklund Ordförande 
 Sonny Ström Vice ordförande 
 Linnéa Sekobon Sekreterare 
 Marion Hellström Kassör  
 Ann Magnuson Ledamot 
 Magnus Wiklund Ledamot  
 Annelie Henriksson Ledamot  
 Mats Press Suppleant  
 Johannes Gustafsson Suppleant  
 Anita Axby Suppleant 
 
Anmält förhinder:  Johannes Gustafsson,  
Anmält senare inträde: Henrik Marklund, Sonny Ström, Magnus Wiklund.  
 
§ 4-51 Mötets öppnande 

Mötet valde Ann Magnusson att vara mötesordförande fram till Henrik Marklund 
ansluter. Mats Press har ledamotstatus under detta möte. Mötesordförande hälsade alla 
välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 4-52 Val av sekreterare 
 Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet  
 
§ 4-53 Val av justeringsperson  

Marion Hellström och Anneli Henriksson valdes att tillsammans med ordförande att 
justera protokollet.  
 

§ 4-54 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes.  
 

 Henrik Marklund ansluter till mötet.  
   

§ 4-55 Genomgång av föregående protokoll  
 Protokoll styrelsemöte 20160331 (3) Etern. Bordlades till nästa möte.  
 

 § 4-56  Bordlagda ärenden   

Beslut om höstens fysiska möte bordlades till nästa möte. Anneli uppdrogs att förlänga 
månaderna på bokningslistan så att alla kan skriva in vilka datum under november de 
kan.  



16094 SBK Agneta Olsson. Ang. utökning av rasregister, domare. Frågan behandlades 
under AK/Rasutveckling AG/Utställning.    

  
§ 4-57 Ekonomisk rapport 

Aktuell rapport  
Per den 14 april 2016.  
Medlemmar: Ordinarie: 532, Familj: 43, Ungdom: 19 Totalt: 594 

 
 AS: 181 133:47 
 Postorder: 23 144:96 
 840808-0 SBU: 17 926:71 (saldo per 31/3-16) Marion kan ännu inte ta fram uppgifterna. 
 Småland: 228:10 
 Skåne: 8 680:00 (86 öre?) Marion uppdrogs att kontrollera öressaldot. 
 Stockholm: 3 007:81 
 GDH: Marion kan ännu inte ta fram uppgifterna. 
 
 SJ – Marion informerar om hur det gått med förfrågan hos SJ. Idag kom bekräftelsen att 

AfBV får konto hos SJ.  
Deklaration för arbetsgivaravgifter för februari och mars. Marion har åter tagit kontakt 
med skatteverket och sänt in nolldeklaration enligt deras regler. Skattemyndigheten har 
ändrat till årsbasis gällande arbetsgivaravgifterna ändå kommer deklarationerna 
månadsvis.  

 16107 Faktura från Loopia. Domännamn. Marion åtgärdad.  
 16108 SBK. Avräkningsunderlag. Lades till handlingarna. 
 16115 Ang. Kerstin Ohlsson och Ivö samt titträtt på konto. Marion har bokat av alla 

betalningar och sänt ner dem till Kerstin. Åtgärdat.  
 16116 FMBB. Startavgifter för deltagarna. Marion har betalat. Lades till handlingarna.  
 Styrelsen uppdrog Marion att kontakta Henrik Rebensdorff för att få kvartalsrapport 

tillsänt.  
 

 § 4-58 AK/Rasutveckling 
 Aktuell rapport 

16087c, d SBK. Påminnelse till anmälan om telefonmöte. Sändes vidare till Sonny Ström 
som har anmäla sig.  
 
Uppfödarkonferensen hösten 2016. Ulrika Axelssons e-post ang. konferensen.  
Datum: 22 Oktober 2016. 
Plats: Stockholm enligt tidigare beslut. Styrelsen beslutade enligt önskemål av ansvariga 
att ändra platsen för uppfödarkonferensen till Linköping. Lokal bokad. 
Föreläsare: EP – Linda Heske distriktsveterinär från Östersund är klar.  
Önskemål om att Arvelius blir föreläsare ang. MH/MT har lagts fram. Ulrika Axelsson 
uppdrogs att kontakta Arvelius.  
Kallelse: Annonsering via Belgaren.  

 
AG/SBU Ann Magnuson har pratat med Jesper Anderson angående domarnas 
resebiljetter. Jesper Andersson tog på sig att kontakta domarna och ombesörja biljetter 
om inte domarna själva ordnar med det. Ann Magnuson har sänt ut sponsorförfrågan till 
Royal Canin. Inget svar ännu.  
 
AG/Utställning 



Från bordlagda ärenden. 16094 SBK Agneta Olsson. Ang. utökning av rasregister, 
domare. Sonny Ström har varit i kontakt med sökande för att informera om kommande 
MT att närvara på. Styrelsen beslutade att bifalla ansökan. Mats Press reserverar sig i 
beslutet. Sekreteraren uppdrogs att lämna styrelsens beslut till SBK.  
 
IVÖ – antalet anmälningar:  
Torsdag totalt: 141 st. fördelade på Groenendael: 41, Laekenois: 8, Malinois: 37, 
Tervueren: 55.  
Fredag totalt: 141 st. fördelade på Groenendael: 41, Laekenois: 8, Malinois: 36, 
Tervueren: 56. 
Kerstin Ohlsson har fått utbetalt ett förskott på 3 000 kr av Marion. Är upplyst om vikten 
av kvitton motsvarande det utbetalda beloppet.  
Carina Bjädefors har fått utbetalt 4 000 kr till funktionärernas mat, inklusive domare. 
Marion uppdrogs att sammanfatta en beskrivning om hur redovisningen av utbetalningen 
skall gå till.   
 
Magnus Wiklund ansluter till mötet. Sonny Ström ansluter till mötet. 
 
AG/Mental  
16021c, e Övre Norrlands distrikt. tilläggsyrkande till FS förslag ang. revidering av MT. 
Behandlades under §4-61 Organisation. Diarie 16021d Handlingar inför kongressen.  
 
Styrelsen diskuterade kravet om att domaraspiranter på vår ras måste gå med på ett MT 
med deltagande Belgiska Vallhundar. Styrelsen beslutade att ändra kravet till att, 
förutom gällande regler satta av SBK, ska domaraspiranter vid ansökan på Belgisk 
Vallhund ha varit närvarande på: 
alt 1: MH där merparten (60%) av de deltagande hundarna skall vara av bruksras. 
alt 2: MT där merparten (60%) av de deltagande hundarna skall vara av bruksras.  
 
AG/Register 
16112 Lathunden. Information ang. exteriörbeskrivarprotokoll. Pia Robertsson saknar en 
hel del exteriörbeskrivarprotokoll. Sekreteraren informerar att hon sänt ner en hel bunt 
med kritiklappar till Pia Robertsson och i samma kuvert fanns något eller några 
exteriörbeskrivarprotokoll. Efter kontakt med SBK ändrar de nu så att kritiklapparna och 
exteriörprotokollen går direkt ner till Pia Robertsson framöver.  
 
AG/RAS 
Kort information om gruppen. Sonny Ström informerar allmänt om hur långt gruppen har 
kommit i revideringen av RAS samt om att Sandra Hardt har lämnat gruppen.   
 
Sonny Ström lämnar mötet.  
 

§ 4-59          AK/Prov 
Aktuell rapport 
Henrik Marklund invigning av FMBB kommer att bli redan på tisdagen istället för 
tidigare onsdagen. Alltså förlängs FMBB med en dag på grund av det höga antalet 
deltagare.  
Anneli Henriksson informerar om att ansökan om SBM spår och sök för 2017 är insänt 
till Linköpings BK.  
 



AG/SBM  
IPO – annons. 9-10 oktober Annons sänds till Belgaren och på hemsidan närmare 
tävlingsdatumet. 
SBM Rallylydnad. Annons ligger på hemsidan och är även länkad på AfBV:s FB sida. 

SBM Lydnad. Anmälda till IVÖ: klass1: 10 varav 9 stycken är Belgisk Vallhund, klass 
2: 5 varav samtliga är Belgisk Vallhund., klass 3: 0, klass Elit: 5 varav 2 stycken är 
Belgisk Vallhund. Ett ekipage är anonymt. Marion har bokat av alla betalningar och sänt 
ner dem till Kerstin. Åtgärdat.  
Torbjörn Södervall har sänt inloggning till SBK tävling så att ansvarig för lydnaden kan 
ta fram alla anmälda ekipage samt redovisa resultaten dit direkt efter tävlingen.   
 
16117 Johanna. Frågor ang. SBM Rallylydnad. Besvarad. Lades till handlingarna.
  

§ 4-60 AK/Information  
Aktuell rapport 

  
   AG/Belgaren  

Belgaren kom i brevlådan idag. Styrelsen beslutade att AfBV:s logga i färg skall vara på 
framsidan av tidningen. Rättelse av avgifterna för medlemskap (SBK) sänds till 
redaktionen av sekreteraren. Rättelse av mobilnumret till områdesansvarig sänds till 
Belgaren av sekreteraren.  

 
  AG/Hemsidan 
  ftp koder. Bordlades till nästa möte. 
  Ordförande adressen fungerar inte från hemsidan. 
 
  AG/Postorder  

Rutiner ang. tävlingsböckerna. Ann Magnusson har pratat med Torbjörn Södervall 
angående rutinerna för tävlingsböckerna.  

 
§ 4-61 AK/Organisation 
 Aktuell rapport. 
 16021d SBK Katarina Swahn. Handlingar inför kongressen. Propositioner och motioner. 

Genomgång för beslut om röstning. Styrelsen beslutade att samtliga styrelseledamöter 
skall inkomma med synpunkter, via e-post, på punkter enligt nedan. Listan sänds ut av 
sekreteraren och skall vara besvarad senast den 23 april 2016. Omröstningen redovisas 
enligt bilaga 1.  

 
 16105, b AfBV//Ann Magnuson. Till Nacka BK. Förfrågan om att hyra klubblokal för 

årsmöte 2017. Information. Lades till handlingarna.  
 

16106, b, c, d, e AfBV//Linnéa Sekobon. Påminnelse till revisorn om begärd punktlista 
samt korrespondens med revisorerna. Sekreteraren har vänt sig till föreningscoach en 
SBK Ragnar Bergståhl för information om hur man gör nu. 

 
AG/Medlemmar 

 16109, b Mona Thorsén. Ang. ÅBB diplom för 2014 och 2015. Diplomen ligger hos 
Jesper Andersson för utskrift efter rättning. Diplomet för 2014 är Torbjörn Södervall 
ansvarig för och Ann Magnuson har kontaktat honom om det.  



 
AG/Områden 

 Telefonkonferens. Mats Press begär uppdaterad lista över områdenas kontaktpersoner. 
Sekreteraren uppdrogs att sända den. 

  
Ann Magnuson lämnar mötet 

 
§ 4-62  Inkomna skrivelser  
 16111 Agria. Årets första ormbett är här. Information. Lades till handlingarna. 
 
§ 4-63 Övriga frågor 
  Anneli Henriksson har tittat på konferens/möteslokal inför fysiska mötet 11-12 juni. 

Mycket är fullbokat redan, letar vidare och återkommer i ärendet.  
 

 § 4-64 Nästa/kommande möte    
  Torsdagen den 12 maj. 18:30 etern  
 

§ 4-65 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet.  
 
 

Vid protokollet 
 
 
………………………….……………………...  
Linnea Sekobon, sekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
…………………………......……………………  
Henrik Marklund, ordförande  
 
 
……………..................………………………… 
Marion Hellström, kassör 
 
 
.............................................................................. 

 Anneli Henrikson, ledamot 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bilaga 1  
 

Röstning inför kongressen 2016.  
 
Majoritetsredovisning av omröstning.  

Proposion och motion 

 

Avslag Tillstyrker Öppet 
mandat 

Röstnings-
kontroll 

 (S14 höjning av medlemsavgift från 2017 
till 380 kr, för 2018 oförändrad dvs om 
höjning genomförs - 380 kr och sänkning 
2019 till 335 kr.) 

 

X     

(S15 apportvikter och hinderhöjder. FS 
förslag är återgång till tidigare – innan 
beslutet på kongressen 2015, vilket medför 
ökning av vikt och höjning av 
hinderhöjderna för Belgarna)  

 

X     

(S19 . Förenkling enligt FS)  
 

  X  
 (S20 ändring av nuvarande MT till förslag 

enligt FS förslag nr 4)  
 

  X  

 (S22 Motion 1. Brukshunden som e-
tidning)   

 

X    

 (S24 Motion 2. Datumändring för 
årsmöteshandlingar) 

 
  X  

 (S26 Motion 3. Distriktens roll – FS anser 
motionen besvarad) 

 
  X  

 
(S28 Motion 4. Åhörarplatser på 
kongressen - FS anser motionen besvarad) 

 

  X  

 (S30 Motion 5. Förbundets ekonomiska 
redovisning – FS anser motionen 
besvarad) 

 

  X  

 (S32 Motion 6. Motioner direkt till 
kongressen) 

 
  X  

 (S34 Motion 7. Direktval till distrikt och 
förbundsstyrelse)  

 

  X  

 (S36 Motion 8. Revidering av MT) 
 

  X  
 (S38 Motion 9. Exteriörbeskrivning 

Schäfer.) 
 

  X  

 (S40 Motion 10. Exteriörbeskrivning 
Schäfer från 12 månaders ålder)  

 
  X  

 (S42 Motion 11. Hinderhöjder och 
apportvikter) 

 

  X  

 (S43 Motion 12. Hinderhöjder och 
apportvikter)  

 

  X  

 



(S45 Motion 13. Hinderhöjder och 
apportvikter – FS nästan identiskt med FS 
förslag nr2) 

 

  X  

 (S48 Motion 14. Patrullhunsutbildning i 2 
steg – FS anser motionen besvarad) 

 
  X   

 
 
 

Grönmarkering avser majoritetssvar och blir det AfBV kommer att rösta för på kongressen. 
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