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 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR 
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 

 
 
 
Protokoll  2016-06-09 18.30 Etern (6) 
 
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:  Magnus Wiklund, Johannes Gustafsson, Anita Axby, Mats Press,  
Anmält senare inträde: Sonny Ström 
 
§ 6-81 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 

§ 6-82 Val av sekreterare  
Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet. 
 

§ 6-83 Val av justeringsperson 
 Ann Magnusson och Marion Hellström valdes att jämte ordförande justera 
protokollet.  
 

§ 6-84 Fastställande av dagordning  
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 6-85 Genomgång av föregående protokoll  
 Inga att justera. Sonny anländer till mötet.  

 Styrelsen diskuterade framtida protokollsjusteringar och utsändningslista. 
Diskussionen handlade också om de protokoll som tidigare saknats på hemsidan och 
styrelsen konstaterar att det inte är detsamma som att de inte varit tillgängliga för 
medlemmarna då de, efter justering, alltid kan begäras ut från sekreteraren. Det står 
inget i stadgarna om att protokollen måste ligga på hemsidan. AfBV har valt att göra 
så, som en service till medlemmarna.   

 
 § 6-86  Bordlagda ärenden   

Beslut om höstens fysiska möte. Annelie har nu lagt upp agendan så att alla kan gå in 
och fylla i vilka datum under hösten som passar. Senast 30 juni skall alla ha varit inne 
och gjort sina markeringar och beslutet om höstmötet bordlades därmed till nästa 
möte via etern.  
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Hemsidans ftp koder. Marion Hellström har nu ordnat med Loopia så att vi kommer åt 
de sidor, som ligger uppe. Sänder inloggning till sekreteraren för bevarande. Därmed 
kan nu nya hemsidegruppen sätta igång med att få upp den nya hemsidan.  

  
§ 6-87 Ekonomisk rapport 

Aktuell rapport  
 Ang. kvartalsrapporten för kvartal 1. Minusbeloppet på SSO var kostnad för själva 

kontot. Minusbelopp på AS var flygbiljett till domare. Underlag för biljetten är 
nedsänt till Henrik Rebensdorff.  

 
 16148 Tävlingskreditnota. Sänd vidare till Marion. Lades till handlingarna.  
 16149, b, c AfBV//Marion Hellström (utgående). Begäran till Kerstin Ohlsson om 

redovisning av Ivö utställningen, insättning av kontanter samt Kerstin Ohlssons svar.  
 16149d AfBV//Marion Hellström (utgående). Redovisning till Kerstin Ohlsson av 

inkomna medel. Marion har sänt ner de uppgifter som Kerstin begärt inför sin 
redovisning till AfBV. Marklund uppdrogs att tillskriva Kerstin Ohlsson i ärendet för 
att påskynda redovisningen.  

 16159 SBK. Klubbavräkningsnota. Vidare sänd till Marion. Lades till handlingarna.  
 
 Per den 9 juni 2016:  

Medlemmar: Ordinarie: 525, Familj: 45, Ungdom: 20 Totalt: 590 
 
 AS: 184 939:34 
 Postorder: 23 443:46 
 SBU: Banken har sänt ett frågeformulär angående AfBV:s ekonomi och verksamhet, 

som skall fyllas i. Marklund har bett Henrik Rebensdorff att vara behjälplig med det. 
 Småland: 228:10 
 Skåne: 605:38 
 Stockholm: 3 007:81 
 GDH: - 
     
§ 6-88 AK/Rasutveckling 

 Aktuell rapport 
 16144c, d, e SBK Agneta Olsson. Ang. AfBV:s anmälan om exteriörbeskrivning till 
SBK. Ligger ute på SBK tävling samt på hemsidan. Lades till handlingarna.  
 

 AG/SBU 
 16152, b Carin Lyrholm. Ang. annons för SBU, samt Sonny Ströms svar. Besvarad 
och annons ligger nu ute på hemsidan, samt länk på AfBV:s FB:s sida med hänvisning 
till hemsideannonsen. Lades till handlingarna.  
Carin Lyrholm har ställt frågan om kryptklass på SBU. AfBV beslutade att svara 
Carin Lyrholm att det inte har arrangerats någon kryptklass på många år på SBU och 
att det inte blir någon 2016 heller. Sekreteraren uppdrogs att svara Carin Lyrholm. 
Det har kommit till styrelsens kännedom att SBU annonsen för 2016 troligen är fel 
gällande pris för veteranklass. Efter styrelsens kontroll är det riktigt att avgiften är fel. 
Rätt avgift skall vara: Veteranklass 250 kr och hedersveteran (över 10 år) Gratis. Ann 
Magnuson uppdrogs att meddela redaktionen för Belgaren, så att ny annons utförs.  
Lotta Olavi har erbjudit sig att tillsammans med Kerstin Ohlsson hjälpa till på SBU. 
Styrelsen tackar ja till erbjudandet och beslutade att reseersättning kommer att 
betalas ut till Lotta Olavi. 
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 AG/Mental 
MT – Ulrika Axelsson. Mjölby BK 8 oktober. Styrelsen diskuterade hur man bäst 
hjälper uppfödaren att få till ett MT. Styrelsen har räknat igenom kostnaderna kontra 
intäkterna och beslutade att meddela Ulrika Axelsson att eventuellt underskott måste 
täckas upp av uppfödaren själv. Sekreteraren uppdrogs att svara Ulrika Axelsson samt 
ombesörja att MT kommer upp på SBK tävling som uppfödar-MT.   

 
§ 6-89          AK/Prov 

Aktuell rapport 
16151, b, c SBK Camilla Hjort via Johannes Gustafsson. Ansökan om prov 2017 
fastslaget. Samt rättelser av samma skrivelse. Information om att den 1 september är 
sista ansökningsdag för bruksprov och lydnadsprov inför 2017.  
 

§ 6-90 AK/Information  
Aktuell rapport 

  
   AG/Belgaren  
  En hel del rättelser har gått in till Belgaren från sekreteraren.  
  Kallelse till årsmötet 2017 insänt inkl. datum för motioner till styrelsen.  

Sekreteraren påminde om att annons om SBM IPO skall vara med i detta nummer av 
Belgaren. Henrik Marklund uppdrogs att ombesörja det.  
Marion Hellström meddelar att hon kommer att behöva fler ex av Belgaren denna 
gång för att sända ut till nya medlemmar vartefter de ansluter till föreningen.  
 
AG/Postorder   
Ann Magnuson meddelade att resterande kalendrar för 2016 nu är hos Marion 
Hellström för utsändning tillsammans med välkomstbrevet till nya medlemmar.    

 
§ 6-91 AK/Organisation 
 Aktuell rapport. 

16141b, c, d, e, f, g  Robert Kling. Överklagan samt följdfrågor. Bordlades till 
styrelsehelgen 11-12 juni 2016. 
16133c Kerstin Hjelm. Information om Rottweilerklubbens agerande i Cert frågan. 
Information. Lades till handlingarna. 
16154, b Robert Kling. Revisionsutredning ang. styrelsens hanterande av Cert frågan. 
Bordlades till styrelsehelgen 11-12 juni 2016. 
16155 Maria Wilhelmsson. Begäran av årsmötesprotokoll, samt AfBV:s svar. 
Sekreteraren har sänt ut begärt protokoll till Maria Wilhelmsson. Lades till 
handlingarna.  
16156 Birgitta Stinchcombe. Begäran av årsmötesprotokoll och konstituerande 
protokoll samt AfBV:s svar. Sekreteraren har sänt ut begärt protokoll till Birgitta 
Stinchcombe. Lades till handlingarna. 
16158 Robert Kling. Ang. protokoll som saknas på hemsidan samt begäran av 
protokoll till Rickard Fredriksson från okt-14 till mars-16. Sekreteraren har sänt 
protokollet till hemsidan. Sekreteraren berättar att Acrobat Reader har gjort om vilka 
funktioner som ingår i deras program. Numer kan man inte göra en (1) pdf av fler 
sidor annat än att man prenumererar på mer avancerad version och den har inte 
sekreteraren. Med denna information beslutade, och uppdrog, styrelsen sekteraren att 
sända de begärda protokollen per post till Rickard Fredriksson istället för via mail.  
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AG/Områden 
 Telefonkonferens. Bordlades till styrelsehelgen 11-12 juni 2016. 
 Rättelse av sida till Belgaren. Bordlades till styrelsehelgen 11-12 juni 2016. 
  
§ 6-92  Inkomna skrivelser  
 16153 SLU. Forsningsnyheter no4 2016. Information. Lades till handlingarna. 
 16157 SBK. Medlemsinformation. Information. Lades till handlingarna.  
 
§ 6-93 Övriga frågor 
 SBK Telefonmöte. Henrik Marklund redogjorde för telefonmötet han deltog i under 

veckan som gick. Mötet handlade om lydnadsreglerna och milersättningar samt 
arvoden. Fler möten kommer att hållas framöver. 

 
 § 6-94 Nästa/kommande möte    
  Styrelsehelg, Norrköping. 11-12 juni från Lördag kl: 10,00  
 

§ 6-95 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 

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

 Ann Magnuson, ledamotstatus 
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