RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren
Protokoll styrelsemöte 2015-05-01 Etern
Kallade

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

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

Mötets öppnande
Jesper hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2a

Val av sekreterare
Linnéa Sekobon valdes att föra protokollet.

§3

Val av justeringsperson
Ann Magnuson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Genomgång av föregående protokoll
Protokoll styrelsemöte 2015-02-10 lades till handlingarna.

§6

Bordlagda ärenden
* 15044 Intyg om exteriörbeskrivning - Skrivelse från SBK. Jesper Andersson
uppdrogs att sända ärendet vidare till Pia Robertsson. Pia har kontaktat SBK i
ärendet.
* 15052 Information om studie i social rädsla. Lades till handlingarna.
* 15057 Telefonkonferens UGA 20150416 - Kallelse från SBK. Åtgärdad.

§7

Ekonomisk rapport
Medlemmar: 667 st Ordinarie: 583 Familj: 55 Ungdom: 29
AS: 132 192:40
Postorder: 20 744:31
SBU: 35 389:10
Ikano bank: * 15075, b, c Avräkningsunderlag från SBK, klubbavräkning, kreditnota

* 15096 Från Ystad Tryckeri ang. faktura. Jesper Andersson har betalat fakturan.
* 15098 Ang. felinbetalning till AfBV. Jesper Andersson har åtgärdat.
§8

Rasutveckling
Aktuell rapport
* 15076 SBK Utskottet avel och hälsa. Information
* 15083 SBK Rapport utvärdering av bruksrasernas RAS. Sänds vidare till RAS
gruppen.
* 15089, b, c Från Pia Robertsson. Dator till registret. Lades till handlingarna.
* 15090, b, c, d, e, f. SBK Info ang. läget för RAS. Styrelsen beslutade att anmäla Pia
Robertsson och Ulrika Axelsson som kontaktpersoner för RAS.
AG/Exteriör
* Tydliggjorda exempel på rasstandarden - Styrelsen återremitterar frågan till
frågeställaren att inkomma med tydliga exempel på vad som avses. Svar har inte
inkommit ännu.
* 15067 Förfrågan om aspirantdomare från Jahn Stääv. Styrelsen beslutar att bifalla
ansökan.
* 15071 Ang. Cert på bruksprov till bruksras. Information. Lades till handlingarna.
AG/MH MT
* 15062 SBK Ang. meriteringsform MT. Svar senast 8 maj. Styrelsen ställer sig
bakom Rottweilerklubbens synpunkter på hur frågan hanterats. Det är av yttersta vikt
att rasklubbarna får en chans att gå igenom frågan ordentligt och det tillsammans
med rasens uppfödare. Remistiden måste därför vara mycket längre i en så här viktiga
fråga. Nuvarande MT har inte fått verka så lång tid ännu. Det gör det svårt, ur ett
uppfödarperspektiv att hitta rätt i aveln, som bekant skall vara långsiktig. Därför
krävs längre tidsperiod för utvärdering innan man kan göra en slutligt bedömning om
nuvarande MT:s behållning. Att då göra nya förändringar försvårar endast
utvärderingarna för uppfödarna.
* 15062b re_SBK ang. meriteringsform MT
* 15078, b, c, d Schäferhundsklubbens remiss till rasklubbarna ang. MH, svar från div.
rasklubbar. Svar senast 8 april. Styrelsen ställer sig bakom Boxerklubbens svar i
frågan. Lars Magnuson kommer att närvara på kongressen och representerar AfBV på
fredagen. Sonny Ström uppdrogs att skriva AfBV:s svar till SBK
AG/Ras
* 15064 Från AfBV gällande RAS. Linnéa Sekobon uppdrogs att sända rapporten till
Pia Robertsson.
AG/Valpförmedling
* 15084 Förfrågan om lämplig hund för ändamål. Åtgärdad.
* 15093 Valpförfrågan. Åtgärdad
* 15099, b Ang. valpkullsinformation. Åtgärdad

§9

AK/Prov
Aktuell rapport
* 15011b Fråga från Marklund ang. FMBB. Avtal. Åtgärdat
* 15095, b Från Marklund ang AfBVs tygmärken till FMBB tävlande. Åtgärdat
* 15097, b SBK Ang. höjd anmälningsavgift vid rasmästerskap. Styrelsen har
diskuterat frågan och ställer sig inte bakom en höjning av avgiften för rasmästerskap.

§ 10

AK/Information
Aktuell rapport
* 15068 Förfrågan ang. medlemskap Åtgärdat
* 15068 b svar ang. medlemskap
* 15077 Förfrågan ang. medlemskap och medlemskort Åtgärdat
* 15080 Ny medlem Åtgärdat
* 15088 Ang. medlemskap Åtgärdat
* 15092 Ang. medlemskap. Åtgärdat
AG/Belgaren.
* 15094 Fråga ang. Belgaren från medlem. Åtgärdat
Belgaren har inte fått någon ny redaktör ännu.
AG/Hemsidan.
* 15070 Korrespondens ang. hemsidan Information
* 15074 Hemsidan och fb- sidan till påsk Information
* 15082 Korrespondens. ang. omstyrning av adress pga avsägelse sekr. uppdrag Lades
till handlingarna.
* 15091 Från Wordpress. Infomation Information
AG/Postorder
Ann berättar att det är dåligt med tygmärken, förtjänsttecken och bildekaler nu. Hon
försöker få tag i dem som gjort dem tidigare för återbeställning och lyckas inte det
letar AfBV efter ny leverantör.

§ 11

AK/Organisation
Aktuell Rapport
* 15065 Smålands Område Styrelsen bifaller ansökan
* 15081 Avsägelse sekr. uppdrag Information. Lades till handlingarna
* 15087 SBK Påminnelse om distriktsmöte Lars Magnuson representerade AfBV på
mötet.
* 15026d SBK Kompl. handling inför kongressen Information

§ 12

Inkomna skrivelser
* 15063 SLU Forskningsnyheter nr 3. Information lades till handlingarna
* 15066 Fråga från SBK Halland ang. representant. Vi har ingen i dagsläget. Lades
till handlingarna.
* 15069,b,c--c_3 Beslut från Disciplinnämnden. Information lades till handlingarna
* 15072 Förfrågan om specialutställning. Linnéa uppdrogs att besvara avsändaren.
* 15073 Valpar till beskrivning. Information lades till handlingarna
* 15085 SLU Information om forskning Information lades till handlingarna
* 15086 SLU Inbjudan till forskningskongress Information lades till handlingarna

§ 13

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 14

Nästa/kommande möte
Styrelsemöte via etern - Nytt datum bestäms via nätet.

§ 15

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

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

