
 
Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano 

Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
 

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, 21/10 2015 

 
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,  

Britt-Marie Rasmussen, Angelica Hemlin 
 
                        Stefan Nicolaidis, Sofie Klemmensen og Filip Silfverhielm har meddelat förhinder. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
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 § Italienaren 
 
-  Inget intresse har visats för att ta över rollen som redaktör för Italienaren. Då det är stora kostnader och 
mycket arbete bakom tidningen beslutas det i styrelsen att i fortsättningen ha minst 3 nyhetsprev/år. 
Mer fokus ska läggas på hemsidan som Angelica fortsatt är administrator för 
Förslag på vad som ska finnas på hemsidan var 
-Artikelarkiv, ordförandens kolumm, även fortsättningsvis länka på Facebook sidan till hemsidan när något 
nytt tillkommit.  
- Utse ansvarig för dokumentationen för våra evenemang. 
- Nyhetsbrev både på hemsida och mail. 
- Skicka medlemskort per mail fom 2016 
- Nyhetsbrev i höst skickas per post där det informeras nyhetsbreven och om kommande årsmöte. 
Detta nyhetsbrev görs av Kikki och Angelica. 
  ___________________________________________________________________________ 
 
§ 5 Jaktprovsregler 2017 
 
-SRBS är den enda klubben som i nuläget fattat beslut och lämnat in sitt förslag, nästa möte är i November. 
________________________________________________________________________________ 

§ 6 SKF representant för SRBS med på våra möte? 
 
- Styrelsen beslutar att efter våra möte ska information sammanställas av sekreterare och skickas till vår 
representant, Lars-Göran Jönsson. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 



 
§ 7 Rapporter 
 
-Kassör: 
28 starter på KM/fältprov i Tomelilla gav 11 200:- 
Markkostnad 12 000:- 
Konto: 32 600:- 
Britt-Marie efterfrågar bokföringsprogram, kollar upp kostnader för detta till nästa möte. 
 
-Jaktprovsansvarig 
Rapport hur många eftersöks starter vi haft i år kommer nästa möte. 
KM/fältprov Tomelilla hade vi 28 starter på 2 dagar. 
Pristagare på våra raser kommer info nästa möte. 
 
- Avelsansvarig 
RAS Bracco Italiano är godkänt, för Spinone har Lars-Göran ändrat en del i protokollet och skickat det vidare 
till Pernilla Ryberg och sedan vidare till SKK. 
_________________________________________________________________________________ 
 
§ 8 Utställning och eftersöksprov i Mastdunga 2016 
 
- Vi har i SRBS fått inbjudan från Helena Lyckoskog att även 2016 få arrangera eftersöksprov i samband 
med Hundens Dag den 9/7 2016. Vi har även fått möjlighet att anordna inofficiell utställning på samma plats. 
 
Styrelsen ser positivt på detta och beslutar att vi anordnar både utställning och eftersöksprov. 
 
Frågan går till Sofie Klemmensen om hon kan tänka sig stå som ansvarig för utställningen, beslut tas på 
nästa möte. 
 
Domare och provledare ska bokas till vårt eftersöksprov 
 
Domare och ringsekreterare ska bokas till utställningen. 
 

 
§ 9 Inkommna skrivelser 
 
Ordföranden går igenom inkommna skrivelser som sedan lägges till handlingarna. 
 

 
§ 10 Övriga frågor 
 
Styrelsen beslutar att starta upp provledareutbildning som Anki Skrucha ansvarar för. Information om  
utbildningen ska vara med på vårt infoblad i höst. 
 
Förslag till var vårt årsmöte ska äga rum till nästa möte. 
 
Jubileum 2018, förslag på vad vi ska erbjuda och var det ska gå av stapeln. 
 

 
§ 11 Mötests avslutande 
 
Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat 
 

 
 
____________________                         _______________________        
Ordförande/sekreterare                                Justerare 
     Kikki Ellström                                        Lars-Göran Edström                               

                                                                                   
                                                                  
 



                          

                                       


