Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano
Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, 3/2 2016
Kallade:

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

Närvarande: Kikki Ellström, Bengt Svensson, Lars-Göran Edström, Anki Skrucha,
Britt-Marie Rasmussen, Stefan Nicolaidis
Sofie Klemmensen, Agneta karlsson har meddelat förhinder
_________________________________________________________________________________
1 § Mötets öppnande
- Ordförande förklarar mötet öppet
_________________________________________________________________________________
2 § Val av justeringsperson
- Bengt Svensson står på tur och valdes till justerare jämte ordförande
_________________________________________________________________________________
3 § Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes
_________________________________________________________________________________
4 § Nyhetsbrev, SKF Webbtidning
- Nytt Nyhetsbrev planeras att skickas ut till medlemmarna i slutet av Februari, Anki inkommit med skrivelse
om vad styrelsen jobbat med under 2015, detta skall med i brevet. Även inbjudan till vårt årsmöte skall med.
- Viktigt att återigen påminna om medlemskap samt att medlemmar lämnar sin mailadress.
-SKFs webbtidning utkommer 2 ggr/år och nästa manusstopp är den 28/2-2016. Kikki och Angelica jobbar
på upplägg för SRBS i den tidningen.

___________________________________________________________________________
§ 5 Budget 2016
-Britt-Marie och Kikki går igenom budget förslaget för 2016 för resten av styrelsen. Budgeten är lagd med
plus resultat och förklaring om detta är skrivet och kommer att skickas till revisorerna.
Största andledningen till plusresultatet är den minskade kostnaden för tryck och utgivning av Italienaren.
Styrelsen kommer att fråga årsmötet om vi kan öronmärka dessa pengar varje år till vårt jubileum 2018.
Styrelsen godkände budget förslaget och Kikki skickar alla räkenskaper vidare till revisor Gitte Jönsson.

___________________________________________________________________________________

§ 6 Rapporter

-Kassör:
- 34 inbetalda medlemsavgifter till dags datum.
-Gåvomedlemskap för uppfödare fastställs till 200:- /medlem oberoende om det är från Sverige aller
utlandet.
- Britt-marie kollar upp möjligheten till att koppla Swich till vårt konto.

-Jaktprovsansvarig
- KM fält är bokat till Falkenberg den 1-2/10 2016 på fina marker hos Fredrik Liljehök av ett pris på 16 000:två dagar med 14 starter /dag. Ett dyrare pris med som styrelsen godkände då det dels är nya marker samt
att vi planerar för två eftersöksprov i sommar som då kan kompensera för det dyrare priset.
Angelica Hammarström planeras som domare till både vårt eftersöksprov i Mastdunga samt KM fält, Jocke
Nordell planeras som domare till vårt andra eftersöksprov i sommar. Provledare till proven är ej bokade
ännu.

- Avelsansvarig
RAS för Spinone justeras tillsammans med Karin Droths, SKK.
Ny FCI standard är utgiven för både Bracco och Spinone som börjar gälla 20160101, denna läggs ut på
hemsida samt Facebook.

_________________________________________________________________________________
§ 7 Utställning och eftersöksprov i Mastdunga 2016
- Arbetet med att rekrytera domare samt ringsekreterare är på gång och i nuläget har vi två domare bokade,
Anki Skrucha samt Irene Hjeltman, ringsekreterare Jennie Jedenberg som även kommer att boka in fler
-SRBS ställer upp med monter på mässan så funktionärer till monter, utställning samt eftersöksprov behövs,
upprop om detta kommer i Nyhetsbrevet.
-SRBS kommer även ha monter på Göteborg Game Fair som är den 14-15 Maj på Tjolöholms slott. SRBS är
välkomna gratis och erbjuds att visa upp hundaktivitet som apportering och fågelsök. Lars-Göran Edström
jobbar vidare med detta och får godkännande av styrelsen att köpa in ett tält för detta evenamang och
liknande i framtiden.

§ 8 Årsmöte 2016
Är faställt till den 2/4 2016 plats och tid är informerat på Facebook sida samt hemsida, kommer även ut i
nästa nyhetsbrev.

§ 9 Inkomna skrivelser
-Årets eldsjäl SKF är beslutat och namnförslag skickat till SKFs sekreterare.
-Motion inkommet från Sofie Klemmensen som skall tas upp på årsmötet.
- Inbjudan till utbildning ”Jakthundens mentalitet” på Öster-Malma den 8-9/4. Gun Edström medverkar på
denna utbildning som representant för SRBS.
-Arrangera jaktprov, skrivelse som ska läsas igenom och förslag till ändring lämnas till Sofie inom det
snaraste.
- Utbildning avel den 23-24/4 på Öster-Malma, sista anmälan den 18/3. Kikki kollar upp möjligheten för ett
medverka.

§ 10 Övriga frågor
-Samtal från medlem som efterlyser öppenhet i avelsfrågor. SRBS planerar att bjuda in samtliga uppfödare
till avelskonferens 2016 samt att då bilda en avelsgrupp

§ 11 Mötets avslutande
Ordföranden tackar samtliga deltagare och förklarar mötet avslutat.

____________________
Ordförande/sekreterare
Kikki Ellström

_______________________
Justerare
Bengt Svensson

