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Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano 

Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
 

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, torsdag den 15 december 2016 kl. 19.00 
 

Kallade: Kikki Ellström, Sofie Klemmensen, Anki Skrucha, Lars-Göran Edström, Britt-Marie 
Rasmussen, Bengt Svensson, Birgitta Jönsson, Mats Stridh, Rolf Andersson, Tina Gavling 
Angelica Hemlin 

  
Närvarande: Kikki Ellström, Sofie Klemmensen, Lars-Göran Edström, Britt-Marie Rasmussen,Birgitta 

Jönsson, Rolf Andersson, Bengt Svensson 
  
 Mats Stridh, Tina Gavling, Anki Skrucha och Angelica Hemlin forhindret. 
________________________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
- Ordförande förklarar mötet öppet. 
________________________________________________________________________________________ 
 
§ 2 Val av justeringsperson 
 
- Lars-Göran Edström står på tur och valdes till justerare jämte ordförande. 
________________________________________________________________________________________ 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
 
-  Dagordningen godkändes. 
________________________________________________________________________________________ 
 
§  4 Kassör, årsredovisning, budget 2017 
 
-  Kassör 
   Konto 48000:- / efter udgifter i december ca. 43000:- ved udgangen af året. 
   Sparkonto 13800:- 
    
-  Kassör BJ tager over medlemslisten / SK får AH til at rette velkomstbrev + hjemmeside. 
 
-  Koblingsafgift for sidste kvartal 2016 = betales først koblingsafgift 2017 
 
-  KE tager kontakt til AH vedr. medlemskort  
 
-  BJ og KE kigger på årsredovisning + budget 2017  
 
-  Jaktprovsansvarig, redovisning jaktåret 
 
-  KE har fået excel statistik från BS 
 
-  Viltspor 
 
   RA har haft fuldt op på emnet siden sidste møde. 
   Emnet diskuteres, og RA laver et forslag til annonce + emnet tages op på næste møde. 
 
   
-  Avelsansvarig 
  
   Dommer uddannels den 30/11-2016 hos Västra kennelklub var en stor succes. 
 
________________________________________________________________________________________ 
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§ 5 Championat och utställningsregler 
 
-  Opfølgning på KE udsendte mail fra 20/11-2016 vedr. Championatregler och särbestämmelser    
   regellåsningsperiod 2017-2021 
   Der har desværre været en mis fra SKF, og SKF har ikke fået sendt SRBS ændringer til SKK. 
   SKF sender en skrivelse SKK, at SRBS har sendt ændringer til SKF i tid, og at det er en fejl fra SKF side. 
   SKF sekretær laver i samarbejde med KE en skrivelse til SKK 
   Mere om dette på næste møde 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
§ 6 Nyhetsbrev, championgalleri hemsida 
 
- Til Nyhetsbrevet  
  KE har fået billeder på champions – KE sender billeder til AH 
  Info om årsmødet, reklame om Mastdunga, BJ sender billeder og lidt tekst fra dommer seminar til AH. 
________________________________________________________________________________________ 
 
§ 7 Årsmöte 2017, årsmöteshandlingar 
  
- Årsmøde den 25/3-2017 – kl. 13.00 
  Västra Kennelklub lokaler - Bror Nilssons Gata 4, Lindholmen, Göteborg. 
  KE kontakter AS om lokalet er booket til vores årsmøde.  
  KE snakker med AH om det er muligt at man sammen med indbydelse til årsmødet, kan vedhæfte  
  indbetalingskort til årskontigent.  
  _____________________________________________________________________________________ 
 
§ 8 Inkommna skrivelser 
 
 - SK går igennem indkommede skrivelser fra 18 november - 15 december 2016 med bla. 
 - Protokollsutdrag JhKs  
 - Information från SKKs organisationsutredning 
 - Ansökan om utställningar 2019 
 ________________________________________________________________________________________ 
 
§ 9 Övriga frågor 
 
- Statestik på SRD / Udstilling 
  SK går det tilsendte igennem/sætter det op, og gennemgår det med LGE 
 
- Næste møde den 26/1-2017 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
§10 Mötets avslutande 
 
- Ordföranden tackar samtliga deltagare och förklarar mötet avslutat 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
____________________________                                                      ______________________________ 
               Ordförande                                                                                                     Justerare 
             Kikki Ellström                                                                                          Lars-Göran Edström 
 
 
 
 

                                                           _____________________ 
                                                                       Sekreterare  
                                                                  Sofie Klemmensen 
 



 

3 

 

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano 

Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
 

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, torsdag den 15 december 2016 kl. 19.00 
 
 
 

Protokoll justering af § 5 Championat och utställningsregler. 
 

”Championatregler och särbestämmelser” inför nästa regellåsningsperiod 2017-2021, blev sendt ud første 
gang den 21/1-2015. 
SKF behandlede skrivelsen   ”Championatregler och särbestämmelser” inför nästa regellåsningsperiod 2017-
2021, på et styrelse möte den 2. februar 2015, hvor de besluttede at sidste svar dato for skrivelsen var den 31. 
august 2015. 
Nuværede ordförande og sekreterare har ikke haft kendskab til udsendelse af første skrivelse, og den 
sidste svar dato til SKF. 
SRBS regnede derfor med at alt var ok, da SRBS indsendt sine ønsker til SKF sekreterare den 26.11.2016. 
Som opfølgning har SKF har beslutat att skicka in en skrivelse för ändring av Championatsbestämmelserna  
under regellåsningsperioden, och skälet till detta är att SKF strävar efter att SKFs raser ska ha liknande  
bestämmelser för ett Svenskt utställningschampionat  och detta är ett steg på vägen, och det vore att  
stagnera i utvecklingen att vänta ytterligare fem år med antt genomföra förändringen. 
 
 
 
Vid protokoll 
 
 
Sofie Klemmmense 

Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Kikki Ellström                                                                                          Lars-Göran Edström 
Ordföranden                                                                                                    Ledamot 
 

 


