
 Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano
Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, måndag den 27 april kl. 19.00

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

Närvarande: Kikki Ellström, Bengt Svensson, Lars-Göran Edström,
Stefan Nicolaidis, Anki Skrucha, Britt-Marie Rasmussen

Fredrik Silfverhielm, Agneta Karlsson, Sofie Klemmensen medverkade ej.

_________________________________________________________________________________

1 § Mötets öppnande

- Ordförande förklarar mötet öppet
_________________________________________________________________________________

2 § Val av justeringsperson

- Stefan Nicolaidis står på tur och valdes till justerare jämte ordförande
_________________________________________________________________________________

3 § Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes
_________________________________________________________________________________

4 § Föregående mötesprotokoll

- Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

____________________________________________________________________________

5 § Avelskonferans SKF 9-10 maj

- Kikki Ellström, Britt-Marie Rassmussen samt Lars-Göran Edström medverkar från SRBS.

_________________________________________________________________________________

6 § Beslut om AU

- Styrelsen beslutar att bilda AU för att kunna ta beslut utan att kalla hela styrelsen. AU består av 
Ordförande, vice Ordförande, sekreterare,kassör dvs Kikki Ellström, Stefan Nicolaidis, Sofie 
Klemmensen och Britt-Marie Rasmussen. 

_________________________________________________________________________________



7 § Rapport Kassör

-  Momsbefriande på tryck och utskick av Italienaren är nu bekräftat, de räkningar som vi betalat moms 
för ska kopieras och skickas in till posten. Förhoppningsvis får vi tillbaka moms för dessa.
- 35. 433 kr finns på kontot.

8 § Rapport Jaktprov/viltspår

- Bengt Svensson tar kontakt med Fredrik Andersson för att få information samt ev. material skickat till 
sig.

-  Vilt till våra prov, Kikki Ellström ombesörjer så att kaniner forslas upp till Göteborgsområdet under 
våren.   Bengt Svensson har kontakter för fågel.

- Bengt Svensson tar kontakt med Ann-Sofie Lindén för förfrågan om provledarskap på vårt ordinarie 
eftersöksprov den 5/7.

- Bengt Svensson kontaktar Angelica Hemlin så att det läggs ut annons om våra kommande prov i 
Italienaren, hemsida samt på vår Facebook sida.

- Viltspår. Det finns ett antal domare i Göteborgsområdet som är positiva till at döma för vår klubb. 
Viktigt att vi syns ute i jakttidningarna, Bengt Svensson kollar detta så att det finns annonser samt att 
de är uppdaterade.

9 § Rapport utställning

- Finns ingen utställning planerad, bordlägger frågan till nästa möte.

10 § Rapport avel
 
- Lars-Göran Edström  försöker återigen ta kontakt med Bracco Italiano samt Spinone klubben i Italien 
för ett medlemskap samt att de länkar till vårt hemsida.

11 § RAS

- RAS behöver uppdateras eftersom SKK ej godkänt den. Anki Skrucha, Gitte Jönsson samt Gun 
Edström jobbar med detta. Sammankallande är Anki Skrucha.

12 § Rasmonter Elmia

- Anki Skrucha tar kontakt med Roger Johansson , ordförande SKF, för att få klarhet i vilket material 
som finns att tillgå i montern.

-Diskussion om att SRBS själv ska ha monter, material är på gång från Angelica. Anki Skrucha tar 
kontak med Yvonne Hansén för info om var våra raskompendium trycktes.

- Anki Skrucha blir materialförvaltare. 



- Anki Skrucha tar kontakt med övriga styrelsen per mail när mer information kommit in.
13 § Inkomna skrivelser

- Remiss från SKK gällande policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt.
Diskussion om hur vi på ett bra sätt ska få in att jaktproven inte ska ses som träning. Tar detta vidare 
till SKFs rasklubbskonferens.

-Information från SKK att Sören Mullvad Johansens tillträdesförbud upphört.

14 § Övriga frågor

- Styrelsen är överens om att ge Jens Johansson hedersmedlemskap vid årsmötet 2016. Lars-Göran 
Edström skriver ett brev om arbetet som Jens lagt ner på vår klubb samt vår tacksamhet för detta.

-Debutantprovet i Drentklubbens regi den 12-13/9 vill vi slå ett slag för. Ber Angelica Hemlin intervjua 
ansvariga för provet och lägga ut i nästa nummer av Italienaren. Kikki Ellström tar kontakt med 
Angelica Hemlin.

- Ansökan till jubileumsutställning 2018 samt undersöka möjligheten för ett CACIT prov. Kikki Ellström 
undersöker detta.

- Filip Silferhielm meddelar att han jobbar för fullt med att ordna priser till våra prov.

- Diskussion ang. Reportage i Italienaren. Finns missnöje från medlemmar att detta ses som reklam 
för enskild kennel. Kikki Ellström tar kontakt med Angelica Hemlin i detta ärende.

15 § Nästa möte

- Ordförande kommer att kalla till möte i början av juni.

16 § Mötets avslutande

- Ordförande tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

___________________________                                   _______________________________
Ordförande/sekreterare                                                              justerare
Kikki Ellström                                                                     Stefan Nicolaidis


