Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano
Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, måndag den 17 august 2015 kl. 18.30
Kallade:

Kikki Ellström, Sofie Klemmensen, Agneta Karlsson, Anki Skrucha, Lars-Göran Edström,
Fredrik Silfverhielm, Britt-Marie Rasmussen, Bengt Svensson,
Stefan Nicolaidis, Angelica Hemlin, Filip Silfverhielm

Närvarande: Kikki Ellström, Bengt Svensson, Lars-Göran Edström, Anki Skrucha, Agneta Karlsson,
Britt-Marie Rasmussen, Sofie Klemmensen,
Fredrik Silfverhielm, Stefan Nicolaidis, Angelica Hemlin og Filip Silfverhielm medverkade ej.
_________________________________________________________________________________
1 § Mötets öppnande
- Ordförande förklarar mötet öppet
_________________________________________________________________________________
2 § Val av justeringsperson
- Britt-Marie Rasmussen står på tur och valdes till justerare jämte ordförande
_________________________________________________________________________________
3 § Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes
_________________________________________________________________________________
4 § Italienaren
- Den 3. August 2015 meddeler Angelica pr. mail styrelsen, at hun stopper som redaktør for Italienaren.
Angelica vil gerne arbejde videre med SRBS hjemmeside + FB side.
På baggrund af dette, har Anki haft til Tina Gavling som evt. har en hvalpe køber der er interesseret i,
at overtage jobbet som redaktør på Italienaren.
Personen skulle have taget kontakt med Angelica, og på baggrund af dette, vil Kikki tage kontakte
til Angelica.
Når Kikki snakket med Angelica sender hun et par linjer vedr. mødet ud til styrelsen.
En enig styrelsen mener, at SRBS forsat skal have en tidning, og vil forsøge at finde en ny redaktør,
og emnet tages op på næste styrelsemöte.
Styrelsen beklagede at det ikke var muligt for Angelica, at deltage på dagens styrelsemöte.
Tillige vil styrelsen i fremtiden blive bedre til at indsende materiale til Italienaren, forslag der var oppe
og vende var evt. et tidningsudvalg der hjælpe den nye redaktør.
___________________________________________________________________________
§ 5 Jaktprovsregler 2017
- Anki er styrelsen rep.i denne sag, og den 24/6-2015 havde SKF et forberedende møde, hvor Anki
deltog.
Næste møde Anki skal deltage i er den 9/9-2015
På mødet hvor Anki deltig blev der diskuteret vigtige 3 punkter.
1 - Dobbelt start (ret til at starte i 2 klasser samme dag)
En enig styrelse ser gerne at dobbeltstart stadigvæk skal være muligt,men kun i eftersøgsdelen, ej
feltdelen

2 - Slæbspor med ræv
En enig styrelse siger nej til slæbspor med ræv, da der findes andre alternative, samt der er smitterisiko af
bændelorm fra ræv, SRBS vil ikke bidrage til, at nogen skal blive syge.
3 - Prøvelederuddannelse
En enig styrelse, mener at alle prøveleder i SKF skal have samme uddannelse
Anki forklarede sværhedsgraden i de nuværende klasser, samt hvordan sværhedsgraden, kontra det
SRBS tidligere havde
SRBS styrelse forslår at man gå tilbage de de tidligere sværhedsgrader i SRBS
Ukl = sværhedsgrad 1
Ökl = sværhedsgrad 2
Ekl = sværhedsgrad 3

SRBS vil bibeholde, at klubbens medlemmer skal kunne starte med uprøvede hund/hunde, som ej tidligere
har gået til pris på jaktprøve, at starte i sværhedsgrad 1
For at tydeliggøre dette kunne man på startprotokollen, tilføje en rubrik, så det bliver letter/tydelligt gjort for
den der modtager anmeldelsen, prøveleder og dommerne, så de kan se hvilken klasse hunden stiller i.
SRBS vil ej heller have noget krav på, at hundene skal starte om vandprøven, om de har blevet godkendt en gang.
Det skal være op til føren selv hvilket point de står på.
For at blive opflyttet i klasserne/ sværhedsgraderne kræver start i de respektive klasser.
. SRBS begrunder med overstående at det er det vi gerne vil opnå med vores avl. At i første hånd fremme BI og S som
felthunde
At vores BI og S kan arbejde efter skud er meget vigtigt, og derfor vil SRBS gerne have vandprøven skal findes, som
prøvekrav i fremtiden
Men fokus skal være på racernes feltarbejde

________________________________________________________________________________
§ 6 Domare förtur på jaktprov
- Anki forklarede styrelsen hvad der menes/forståes med ”domare förtur på jaktprov”, og hvorfor
dommeren har förtur ret.
Förtur på jaktprov = at en dommer kan få förtur ret til sine egen hund på en prøve, det der ligger til
grund for dette, er at dommeren dømmer jaktprov gratis.
En enig styrelse fastholder, at en dommer skal have förtur på jaktprov, men har en dommer ikke været ude
at dømme tidligere på jakt sæson, skal man ikke have förtur på jaktprov.
Kikki og Sofie sammensætter en udtagelse fra SRBS, som bliver indsendt til SKF
_________________________________________________________________________________
§ 7 Övriga frågor
- Inga övriga frågor.
_________________________________________________________________________________
§ 8 Mötets avslutand
- Ordförande tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
_________________________________________________________________________________

____________________________
Ordförande
Kikki Ellström

______________________________
Justerare
Britt-Marie Rasmussen

_____________________
Sekreterare

