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

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, onsdag den 19 november 2014  kl. 19.00

Kallade är: Jens Johansson, Fredrik Andersson, Agneta Karlsson, Kikki Ellström, Lars-Göran Edström, Filip 
Silfverhielm, Sofie Klemmensen.

Adjungerad: Angelica Hemlin 

Har anmält förhinder:
Filip Silfverhjelm

1 § Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna. 

2 § Val av justeringsperson

Fredrik Andersson står på tur.

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4 § Föregående protokoll

Protokollet från 2014-08-20 godkändes.

5 § Rapport Kassör

Antal medlemmar uppgår nu till 124st varav 28st familjemedlemmar. Det tapp vi tidigare haft är nu tillbaka. Det 
är nya medlemmar som tillkommer.

Den ekonomiska statusen är under kontroll och prognosen är bättre än budget.

Mötet diskuterade även jubiléet 2018 och hur mycket pengar vi behöver fondera.

Mötet beslutade att Kikki tar fram förslag till budget 2015 till nästa möte samt att hon tillsätter en grupp som 
redan nu kan börja jobba fram ett program för aktiviteten 2018.

6 § Rapport Jaktprov/Viltspår

SRBS har hittills i år haft fler stater än på länge. Även i år har våra raser visat goda resultat på proven. Vi har 
dock fortfarande inga viltspårsprov som gås i klubbens regi. 

Mötet diskuterade planering inför kommande provsäsong samt att försöka få tillstånd arbetsgrupper som finns 
mer geografiskt nära aktiviteterna.

För att få en geografisk bättre spridning diskuterade mötet möjligheten att anordna någon aktivitet i 
Uppsala/Stockholmstrakten. Under nästa år.



Mötet beslutade att ansöka om Ordinarie eftersöksprov den 5 juli 2015 i Ulricehamn. Detta i samband med 
”Hundens dag”. Preliminär domare redan klar. Provledare saknas.

Mötet beslutade även att ansöka om ordinarie fältprov första veckan i oktober 2015 i Tomelilla.  Även här är 
domare preliminärt klart men provledare saknas. Fredrik fick i uppdrag att snarast ansöka till SKF

7 § Rapport Utställningar

Inget att rapportera.

8 § Rapport Avel

Styrelsen har fått in frågor från medlemmar angående inavelsgrad vid parning. Mötet konstaterade att SKK´s 
regler gällde men rekomederar starkt uppfödarna att hålla sig under den rekommenderade nivån på 2,5 %.

Mötet beslutade att fastslå ny kriterier för valhänvisning, valpförmedling samt rekommendation av parning. Det 
som skall uppfyllas är:

� Ägaren måste vara medlem i SRBS
� HD-status skall vara känd och kommunicerad.
� Inavelsgraden får inte överstiga 6.25%.

Reglerna införs omgående och gäller även annonsering på hemsida, Facebook samt klubbtidningen Italienaren.

9 § Övriga frågor.

Mötet beslutade att årsmötet för 2015 skall hålla den 14 mars i Askersund.

10 § Inkomna skrivelser.

Mötet gick igenom de inkomna skrivelserna.

11 § Nästa möte

Nästa möte sattes till den 3 december 19:00.


