
Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano 

Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
 

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, måndag den 23 november 2015 kl. 19.00 
 

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, Sofie 
Klemmensen 
 

Ej tilstede :    Stefan Nicolaidis 
 

Afbud fra :     Fredrik Silfverhielm, Angelica Hemlin og Agneta Karlsson 
 

 

 
1 § Mötets öppnande 
 
- Ordförande förklarar mötet öppet 
_________________________________________________________________________________ 
 
2 § Val av justeringsperson 
 
- Anki Skrucha står på tur och valdes till justerare jämte ordförande 
_________________________________________________________________________________ 
 
3 § Godkännande av dagordning 
 
-  Dagordningen godkändes 

_________________________________________________________________________________ 
 
4 § Nyhetsbrev 
 
   Desværre er Angelica forhindret i at deltage på dages møde, men Kikki er i gang med at samle information 
   sammen, da Angelice vill sætte nyhedsbrevet sammen i denne kommende weekend, så SRBS første  
   Nyhedsbrev, kan komme blive sendt ud i uge 49 
 
   Anki opfordrede alle i styrelse til, at de skulle huske at sende info til Angelica 
  ___________________________________________________________________________ 
 
§ 5 Championatregler 
 
   Kikki gennemgik de nuværede regler, og de ”gamle” regler. 
   Da der inden mødet havde været en del mail skriveri vedr. emnet, blev bestyrelsen enig om at stemme 2 spørgsmål 
   i forbindelse med ” Championatregler och särbestämmelser” inför nästa regellåsning 2017-2021. 
   De 2 spørgsmål der blev taget op til afstemning var følgende. 
    
   1. Ska våra raser ha jaktmerit för att uppnå svensk utställningschampionat? 
   Majoritet av styrelsen röstar JA på detta, en person reserverade sig för förslaget 
 
   2. Ska CK i jaktklass vara championatgrundande och CERT delas ut till bästa tik/hane som har jaktmerit? 
   Majoritet av styrelsen röstade JA på detta, en person reserverade sig för förslaget 
______________________________________________________________________________ 
 
§ 6  Rapporter från: 
 
- Kassör 
  Anm avg  24.600kr.   
  Utlägg - 13.754.20.  
  Försäljning 730kr 
  Behållning +10.845,80 
   
 Antal medlemmar 122 varav 23 familjemedlemmar 



 
- Jaktprovsansvarig , boka provmark 2016 
 
   Bengt har inden mødet sendt statistik ud på eftersøg, jagtprøve og viltspor. 
   Anki savner prissætning/resultat på eftersøgsstatisk (godkendt eller ej) + antalt endivider der kommer til start, hvilket  
   Bengt ville følge op på.  
    
   Næste år KM 2016 vil Bengt forsøge at finde mark i Halland – datoen vil blive begyndelsen på oktober 2016 
 
   Dommer til vores vandprøve og her forslog Anki  Vorsteh dommer Angelica Hammerström/bor i Vestsverige. 
   Anki kontaker Angelica Hammerström om hun er interesseret i dømme vores racer, og hvis hun er interesseret, 
   kontakter vi SKF så Angelica Hammerström kan blive godkendt til vores racer 
  
   Bengt kontaker Joacim Nordell vedr. eftersøgsprøv i øst Sverige august 2016 
 
 - Avelsansvarig 
  
   Købehund / Hunderaceguiden er blevet opdateret og sendt ind til SKK 
   
   Lars-Göran har sendt info mail til Kikki, så der kan komme en info om avlen med i Nyhedsbrevet. 
   RAS för Bracco är godkänt och klart via SKF/SKK 
   RAS för Spinone arbejder Lkars-Göran videre på på men inte godkänt ännu 
 
   Kikki har fra Angelica modtaget en mail fra en Spinone ejer, som vil hører om man på SRBS hjemmeside og FB, 
   kunne oplyser at man i England er i gang med et studie om epileps hos Spinone, og at de derfor søger DNA  
   prøver fra Spinone med epileps. 
   Kikki kontakter Angelica så studien kan komme på SRBS hjemmeside + FB 
_________________________________________________________________________ 
 
§ 7 Mastdunga utställning 2016 
    
      Kikki er ansvarlig for denne udstilling  
      Vandprøve og udstilling bliver samme dag 
______________________________________________________________________________ 
 
§ 8  Årsmöte 2016 
 
   Mødetdato er 2 april 2016, og vil finde sted i ”Jönköpning”  trakten 
______________________________________________________________________________ 
 
§ 9 Jubileum 2018 
 
  SRBS ansøger om officiell utställning den 15/9-2018 i samband med vårt 30-årsjubileum 
  Udstillingen er for Bracco Italiano og Spinone 
  Plads Tång Hed, Vårgårda 
 
 SRBS vil forsøge at få dommer fra Italien 
  
 Indbydelsen til Jubileum 2018 sendes ud inden for Norden 
  
 Lørdag udstilling og god middag 
 Søndag jagtprøve + in. off. anlags jagtprøve 
  
 Udarbejdelse af racerne historie i Sverige 
______________________________________________________________________________ 
 
§ 10 Inkommna skrivelser 
 
   4/11 - 2015 
   Brådskande om Provkalendarium inför första delen av 2016 – sendt til Kikki 
   Ny lay-out på blanketten 'Förfrågan till specialklubb från domare som önskar utöka sitt – sendt til Kikki 
   Skrivelse ang ”Championatregler och särbestämmelser” inför nästa regellåsningsperiod 2017-2021. – sendt til Kikki 
   6/11 – 2015 
   Hundrasguiden PÅMINNELSE – sendt til Kikki 
   17/11-2015 
   SKKs nya medlemsguide lanseras imorgon den 12 november – sendt ud til SRBS styrelse 



______________________________________________________________________________ 

§ 11 Övriga frågor 
 
  Info fra Anki vedr. SKF:s regelrevideringsmöte 4 november 2015 
  Punkt 1 
  På mødet har man diskuteret paragraf 4b og her var der kommet et forslag från bretonklubben att klubbarna skall  
  behålla 25% av anmälningsavgiften om inte anmäld hund kan delta på prov oavsett orsak. 
  SRBS styrelse stemte ja til dette forslag 
  Punkt 2 
  Dubbelt provledarskap är en annan fråga som vi har diskuterat 
  Frågan från bretonklubben då de har så extremt långa avstånd och det är svårt att få provledarna att köra extremt  
  många mil för att endast vara provledare och inte kunna erbjuda provledaren en start på sin egen hund. 
  SRBS styrelse svar til dette er at man skal ansøge om tilladelse hos SKF. 
  Punkt 3  
  Frågan vi skall ta ställning till är om vi tycker att det är ok att "hoppa fram och tillbaka" mellan klasserna ukl och ökl?  
  Idag är regelverket så otydligt att deltagare som har hundar som gått till pris öppen klass ibland väljer att anmäla till  
  ukl. Tydligen så sker detta vid KM i weimaranerklubben.  
  SRBS styrelse svar til dette er at man ikke skal hoppe frem og tilbage mellem klasserne. 
 
 Lars-Göran oplyste at Göteborg Game Fair 2016, vil blive afholdt den 14 og 15 maj 2016 på Tjolöholms Slott 
 Lars-Göran har været i kontakt til Stefan Besterman om hvilke muligheder der ville være på messen. 
 Stand på messen er gratis og SRBS vil satse på en racestand på messen. 
 Opfølgning på dette på næste møde. 
 
 Anki har gang i et nyt logo, mere om dette på næste møde. 
____________________________________________________________________________ 
  
§ 12 Mötets avslutande 
 
  Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat 
  ____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                      ______________________________ 
               Ordförande                                                                              Justerare 
             Kikki Ellström                                                                         Anki Skrucha 
 

 

                                                  _____________________ 
                                                              Sekreterare  
 
 

 

 


