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Protokoll  2015-11-14 Fysiskt, Södertälje (6) 

 

Kallade Jesper Andersson Ordförande 

 Sonny Ström Vice ordförande 

 Linnéa Sekobon Sekreterare 

 Marion Hellström Kassör  

 Ann Magnuson Ledamot 

 Magnus Wiklund Ledamot  

 Ulrika Axelsson Ledamot  

 Mats Press Suppleant  

 Frida Götesson Suppleant  

 Vakant Suppleant 

 

Anmält förhinder:  Sonny Ström, Magnus Wiklund, Ulrika Axelsson, Frida Götesson - ansluter till 

mötet under punkten FMBB.  

 

§ 6-81 Mötets öppnande 

 Jesper hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mats Press har under helgen 

 ledamotstatus. 

§ 6-82 Val av sekreterare 

 Linnéa Sekobon 

§ 6-83 Val av justeringsperson 

 Ann Magnusson och Mats Press valdes att tillsammans med ordförande justera 

 protokollet.  

§ 6-84 Fastställande av dagordning 

 Tillägg under övriga frågor. Fastställdes 

§ 6-85 Genomgång av föregående protokoll  

 Protokoll styrelsemöte 2015-10-13 (5). Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

 § 6-86  Bordlagda ärenden    

 §17 Årets fasta möten 2015-2016 utöver detta första konstituerande möte 
 Se §16. Resterande datum enligt lista: 

             Datum   Dag Tid Typ Möte # Plats 

                  december  18,30 Etern (7) 
   18,30 Etern (8) 

           2016  ___________________________________________________________________ 
 januari Helg  Fysiskt budget och verksamhetsmöte (9) 
 februari  18,30 Etern   (10) inför årsmötet i mars  



 

§ 6-87 Ekonomisk rapport 

Aktuell rapport per den 13 november 2015.  

 15257 SBK Klubbavräkning samt kreditnota. Lades till handlingarna  

  

 Medlemmar: 555 ordinarie, 52 familj, 26 ungdom Totalt:633  

  

 AS: 161 867,14 

 Postorder: 21 374,96 

 SBU: 18 526,71 

 Ikano bank: - 

 Ann Magnuson går igenom pärmarna från föregående kassör innan de sänds ner till 

Rebensdorff. 

 

 Budget 2016 samt prel. budget för 2017 – Styrelsen justerade den preliminära 

budgeten för 2016 samt satte preliminär budget för 2017. Budgeterar +-0 resultat. 

    

§ 6-88 AK/Rutveckling 

 15241, b SBK Therese Palm. Extrainsatt telefonmöte. Lades till handlingarna 

 15243 SBK Therese Palm. Artiklar ang. index för HD och ED. Lades till 

 handlingarna. 

 15249 Sydskånska KK. kallelse till ras och specialklubbsträff 11 november. Lades till 

 handlingarna. 

 15229, f, g AfBV:s svar ang. Nya Championatregler. Lades till handlingarna 

 15221c SBK Minnesanteckningar från telefonmötet 1 okt 2015. Lades till 

 handlingarna. 

  

 Uppfödarkonferens 2015. Då uppfödarkonferensen 2015 inte kommer att genomföras, 

 och då det inte blir någon Områdeskonferens 2016, arbetar styrelsen för att få till en 

 uppfödarkonferens i oktober 2016 i stället. Förslag på ämnen som skall tas upp då är: 

 RAS, EP  

 RAS – Styrelsen gick igenom RAS, så långt det är gjort, och berömmer de tydliga 

 tabellerna och diagrammen. Texten måste dock ändras så den bli tydligare, bättre och 

 med en mer lättfattlig svenska. AS skall godkänna RAS innan den sänds till SKK och 

 begär därför in dokumentet för påseende vartefter det ändras.  

 IVÖN 2016 - Lydnaden som kommer att gå av stapeln på IVÖN som SBM lydnad är 

 nu godkänd och ligger inne i tävlingskalendern. Domare till lydnaden och 

 utställningen redan bokad.  

 Utställningsdomare blir: Jan Ralph och Tish Gaffey.  

 Sponsring är klart och anmälningarna till utställningen mottages av Kerstin Olsson. 

 

 AG/Exteriör  

15256 Önskemål om att få bli exteriörbeskrivare från medlem. Mats deltog inte i 

beslutet. Styrelsen ser det positivt då vi behöver fler beskrivare. Ansökan bifalles. 

Mats får uppdraget att själv anmäla sig till närmast kommande utbildning.  

 

 AG/SBU 

 SBU 2016 - Södertälje BK. Domare och ringsekreterare klara. Myriam Vermeire, 

Belgien och Dirk Spruyt, Belgien.  

 Ann Magnuson sänder in en sponsorförfrågan till Royal Canin.      



§ 6-89 AK/Prov 

 15259 SBK Ang. ny stödfunktion för service- och signalhundar. Lades till 

handlingarna 

  

FMBB - Frida Götesson anslöts till mötet via etern.  

Går i Frankrike 2016. Styrelsen beslutade att 500 kr per person kommer att utbetalas 

till lagledaren Henrik Marklund för delbetalning av den gemensamma middagen, där 

närvaro är obligatorisk för alla tävlande från AfBV. Resterande belopp betalas av de 

tävlande själva.  

Efter första genomgången av de nya reglerna för kval till FMBB 2017 gav styrelsen 

Frida Götesson uppdraget att skriva om dem enligt genomdiskuterat förslag och 

sända in den omarbetade versionen.  

 Anmälan till FMBB 2016 – Frida uppdrogs att få anmälningsblanketten upp på 

hemsidan samt att göra en ingressannons, som också skall upp på FB.  

 

§ 6-90 AK/Information  

  

   AG/Belgaren – Styrelsen konstaterar att det ännu inte inkommit någon som är 

intresserad av redaktörsposten. Det kommer dock flertalet förfrågningar om tidningen 

och när nästa nummer kommer, så AfBV:s medlemmar saknar tidningen. Ny annons 

om att redaktör sökes måste ut på hemsidan och FB.  

 

    AG/Postorder – Vi måste få tag ett tryckeri/designtryckare, som kan göra nya runda 

tygdekaler. Det som efterfrågas är muggar och reflextryck. Styrelsen beslutade att 

beställa 600 kalendrar för utskick till samtliga medlemmar innehållande bland annat 

kallelse till årsmötet 2016. Linnéa uppdrogs att begära in offert från  Belgarens 

tryckeri i Estland.  

 

  AG/Hemsidan  

    Aktuell rapport – I mail föreslår Marion Götlund att hemsidan flyttas till Hundpoolen. 

Marion H uppdrogs att ta fram lösenordet till Wordpress.  

 

§ 6-91 AK/Organisation 

15245, b, c ang. medlemskap. Lades till handlingarna 

 15248 Kallelse till Sthlm distriktets höstmöte 19 nov. Lades till handlingarna 

 15250 Tommy Malmquist frågor ang. AfBV. Linnéa uppdrogs att svara.  

 15251 ang. medlemskap. Åtgärdad 

 15255 Inbjudan till Organisationskonferens 2016. Jesper uppdrogs att ta tag i 

punkten.  

 

 Medlemmar: Nya - behålla gamla. – Styrelsen konstaterar att AfBV fortsatt tappar 

medlemmar och tappet har blivit större sedan tidningen Belgaren slutade att komma 

ut. Styrelsen diskuterade olika förslag på hur vi vänder trenden av medlemstappet. 

Diskussionen tas upp igen när fler ur styrelsen är närvarande.  

 

 LO Kontaktpersoner:  

Västra Hannah Lindén, Karin Svensson, Hanna Hellgren.  

Stockholm – Ann Magnuson,  

Småland – Susanne Källman Petersson,  

Skåne/Blekinge – Tommy Malmqvist.  



Östergötland – Hanna  

Norrland – Åsa Nordström 

GDH – Mona Lithner 

Kontaktpersonerna måste lämna aktivitetsinformation till AS för utläggande på 

hemsidan. Styrelsen beslutade att områdena får ett årligt belopp á 2 500 kr, som skall 

redovisas vid årets slut till AS kassör. Områdena får äska medel centralt för större 

aktiviteter. De områden som har egna medel på AS Bank, sedan tidigare, ska nyttja 

dessa först. Linnéa uppdrogs att sända ut ovan information till kontaktpersonerna.  

Områdesansvarig blir länken mellan AS och områdena. Styrelsen beslutade att Mats 

Press blir områdesansvarig. Marion uppdrogs att skriva ihop en annons om att få in 

kontaktpersoner för de vilande områdena. 

Styrelsen beslutade att hålla områdesträff den 13 februari 2016 i Jönköpingstrakten. 

Ann Magnuson uppdrogs att prata med studiefrämjandet om lokal för mötet.  

Kontaktpersonerna skall lämna årlig aktivitetsrapport till AS inför 

verksamhetsberättelsen.  

 

 Motioner till AfBV:s årsmöte 2016 – senast 20 oktober 2015.  

 AfBV:s årsmöte 2016-03-12 kl:12.00, Göteborgstrakten – Mats Press uppdrogs att 

kontakta område Väst för att ta fram lokal till årsmötet. Kallelse sänds ut via 

personliga mail samt annons på hemsidan. Linnéa uppdrogs att sätta annonsen.  

 AfBV:s Årsberättelse – Verksamhetsberättelsen för 2015 gicks igenom så långt året 

är gånget.  

 ÅBB 2015 – Linnéa uppdrogs att sätta annons till hemsidan om ÅBB 2015. 

Mottagare av ÅBB blir Ann Magnuson. Reglerna kommer att ses över inför 2016. 

Linnéa och Ann ser över de nya reglerna och lämnar förslag till Styrelsen för beslut.  

 

§ 6-92  Inkomna skrivelser  

 15242 Agria. Info utökat skydd för jakthundar. Lades till handlingarna 

 15244 SBK. Agneta Olsson. Oktoberutskick från valberedningen samt FS 

mandattider. Lades till handlingarna  

 15246 Lena Ferm adressändring. Lades till handlingarna 

 15247 Ordf. Holländarna. Ny mailadress. Lades till handlingarna 

 15252 Scandic Södertälje. Offert styrelsehelg. Lades till handlingarna 

 15253 SLU Forskningsnyheter no 10. Lades till handlingarna 

 15254 SBK Anne-Marie Folkesson. SBK-info no 2 2015. Lades till handlingarna 

 15258 Svenska Mässan Göteborg. Nyhetsbrev. Lades till handlingarna 

 15170g Agria. påmin. ang. avelsrådskonferensen i november. Lades till handlingarna 

 15260 SKK Hans Rosenberg. Pressmeddelande. Lades till handlingarna 

 

§ 6-93 Övriga frågor 

  Beslut tagna på FB. – Vid beslut som tas via FB är det ledamötenas röst, som väger 

tyngst. Majoritet i beslutet gäller, vilket betyder att beslut inte är taget innan 

majoriteten svarat.  

  

 § 6-94 Nästa/kommande möte    
  Etern December 

 

§ 6-95 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för en trevlig och effektiv styrelsehelg och avslutade mötet.  

 



 

 
Vid protokollet 

 

………………………….……….. 

Linnea Sekobon, sekreterare 

 

Justeras 

 

…………………………......…………… ……………..................…………………… 

Jesper Andersson, ordförande Ann Magnuson, ledamot 

 

 

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

 Mats Press, tf ledamot  

 


