RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren
Protokoll styrelsemöte 2015-02-10 Etern
Kallade

Jesper Andersson
Sonny Ström
Hanna Hellgren
Leane Högberg
Ann Magnuson
Linnéa Sekobon
Ulrika Axelsson
Åsa Nordström
Hanna Lindén
Mimmi Larsdotter

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Anmält förhinder: Hanna Hellgren, Hanna Lindén
Ej anmält förhinder: Åsa Nordström, Mimmi Larsdotter.
§1

Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2a

Val av sekreterare
Till mötessekreterare valdes Linnéa Sekobon.

§ 2b

Val av justeringsperson
Ulrika Axelsson och Ann Magnuson valdes till justeringspersoner.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§4

Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll 2015-01-24 lades till handlingarna.

§5

Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden att ta upp.

§6

a)
§7

Ekonomisk rapport
AS: 139 107:56
Postorder: 19 904:31
SBU: 35 788:10
Ikano bank: 69 808:95 (2015-01-22)
Medlemsstatistik kan inte redovisas denna gång på grund av att SBK har meddelat
problem med medlemsregistrets inloggning. 2015-02-10
15032 Avräkningsunderlag SBK - lades till handlingarna.
Budget: Utsänd till styrelsen. Leane Högberg lämnar mötet.
Rasutveckling

Aktuell rapport
a) 15024 Påminnelse exteriörbeskrivarkonferens 11-12 april. Information från SKK lades
till handlingarna.
b) 15025 Genetisk studie om social rädsla. Jesper Andersson har besvarat skrivelsen.
c) 15023 Korningsdiplom uppfödare Kennel Spinoys. Styrelsen bifaller ansökan om
korningsdiplom för uppfödare - Kennel Spinoys. Sänds vidare till SBK av Hanna Hellgren.
d) Inkomna frågor från AG/exteriör
* Uppdaterad PEKA och göra den mer lättillgänglig - Uppdatering av formen för framtida
PEKA är under diskussion i styrelsen redan.
* Fungerande och uppdaterad Belgarweb - Belgarweb kommer att föras över till
Lathunden och det arbetet pågår av registeransvarig.
* Mer och bättre information om hur vi når våra avelsmål inom RAS - Uppdatering av
RAS är under bearbetning.
* Tydliggjorda exempel på rasstandarden - Styrelsen återremitterar frågan till
frågeställaren att inkomma med tydliga exempel på vad som avses.
* Kontinuerlig uppdatering av exteriörbeskrivningar - Ligger under SBK ansvar.
* Uppdaterad lista på hur vi vill att domare skall prioritera avvikelser - Avvikelser
diskuteras på domarkonferenserna och domarna får då den upplysning de behöver. Sådan
lista är därför inte aktuell och kan i värsta fall motverka sitt syfte.
e) 15036 Ansökan att bli exteriördomare för Belgisk Vallhund
Ansökan är redan bifallen sedan tidigare, och Jesper Andersson svarar SBK.
f) 15037 Utställningar 2016 - Information lades till handlingarna.
g) 15038 Utvärdering av RAS - Från SBK. Ulrika Axelsson uppdrogs att sända det vidare
till Pia Robertsson.
h) Uppdatering av RAS diskuterades och Ulrika Axelsson och Linnéa Sekobon tar tag i det
utifrån det dokument, som Pia Robertsson sänt in.
§8

AK/Prov
Rapport från MT-konferensen 17-18 januari 2015.
En kort historik kring mentala prov och tester. Vi hade totalt 3 stycken grupparbeten med
olika teman, t.ex. fallbeskrivningar med så kallade problemhundar, värderingar kring hur
vi ser på egenskapsbeskrivningarna i mentaltestet. Sonny Ström representerade såväl
AfBV som Västmanlandsdistriktet på denna konferens.
a) 15029 Skrivelse ang. platsliggning på bruksprov - Skrivelse från utskottet prov och
tävling på SBK.
b) 15030 Fråga ang. ansökan FMBB - Ansökan togs upp för granskning då nya uppgifter
framkommit om att föraren uppbär ett ungdomsmedlemsskap, som inte upptäcktes tidigare
på grund av att medlemsmatrikeln från januari inte hade med hennes namn. Då hennes
namn inte var med granskades inte ansökan ingående tidigare, eftersom endast
medlemmar kan ansöka om att få deltaga på FMBB. Efter ny genomgång beslutade
styrelsen enhälligt att avslå ansökan och anser härmed ärendet avslutat.

§10

AK/Information
Aktuell rapport
a) AG/Belgaren - Är sen och kommer gå till korrläsning nu. Utgivning slutet av februari.
b) Hemsidan/ Officiell FB-grupp - Styrelsen beslutade att nuvarande projektledare tar
över skötseln av hemsidan från nu. Styrelsen beslutade att Axel Engberg bygger hemsidan
och att sedan lämna över den till nuvarande projektledare.

§11

AK/Organisation
Aktuell Rapport
a) 15027 Erbjudande om att vara kontaktperson för område
Styrelsen gav Hanna Hellgren uppdraget att besvara förfrågan.
b) Verksamhetsberättelse
Ligger uppe på Googledocs och information har börjat komma in.
c) Organisations guiden - Arbetet med korrekturläsningen fortsätter.
15026 Kallelse SBK Kongress
(sista anmälan den 9 mars)
Styrelsen beslutade att tillfråga Torbjörn Södervall om att representera AfBV på
kongressen. Ann Magnuson uppdrogs att kontakta Södervall.
d) 15035 Utbildning funktionärer MH/MT - Information från distriktet.
e) 15034 Funktionärsutbildning - Information från distriktet.
f) 15031 Kongress vartannat år - Styrelsen beslutade att följa SBK:s rekommendation
och lyfta frågan för presentation och beslut på årsmötet.

§12

Inkomna skrivelser
a) 15028 SKK nyhetsbrev för funktionärer nr 3-4 2014
http://www.anpdm.com/newsletterweb/43465A44724844514677434459/4143584479424A
5B47754842594B71
b) 15033 Nyheter från SKK:s Utställningskommitté feb 2015
http://www.anpdm.com/newsletterweb/43465D44784445584072484259/4143584479424A
5B47754842594B71

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor att behandla.

§ 14

Nästa/kommande möte
Extrainsatt styrelsemöte den 5 mars 2015 18,30 Etern
Årsmötet den 15 mars 2015 på Nacka BK.

§ 15

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.
Vid protokollet
………………………….………..
Linnea Sekobon, ledamot
Justeras
…………………………......……………
Jesper Andersson, ordförande

...............................................

Ulrika Axelsson, ledamot

……………..................……………………
Ann Magnuson, ledamot

