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

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, onsdag 24 april kl. 19.00

Kallade är: Veronica Framell, Mats Strid, Fredrik Andersson, Agneta Karlsson, Jens Johansson, 
Kikki Ellström, Lars-Göran Edström.

Närvarande: Veronica Framell, Mats Strid, Fredrik Andersson, Agneta Karlsson, Jens Johansson, 
Kikki Ellström, Lars-Göran Edström.

_________________________________________________________________________________

1 § Mötets öppnande

- Ordförande Jens förklarar mötet öppnat.
_________________________________________________________________________________

2 § Val av justeringsperson

- Mats Strid
_________________________________________________________________________________

3 § Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes
_________________________________________________________________________________

4 § Föregående protokoll

- Styrelsemöte, 2013-02-07
- Styrelsemöte, 2013-03-02
- Konstituerande möte 2013-03-13

_________________________________________________________________________________

5 § Medelanden och skrivelser

a SKF -Inbjudan av ickesvensk domare att döma vid prov/tävling i Sverige.
_________________________________________________________________________________

6 § Rapport Kassör

- Överlämning av klubbens material från tidigare kassör ska överlämnas i samband med SKFs 
årsmöte. Jens ansvarar för att samordna detta. Ingen ytterligare rapport lämnad.

_________________________________________________________________________________

7 § Rapport Jaktprov/Viltspår

- Domare för fältprov i Falköping.
- Viltspåren kommer snart igång
- Kaniner finns att få tag i. Annat eftersöksvilt behövs. 

_________________________________________________________________________________



8 § Rapport Utställningar

- Upplägget på ”Årets Italienare” 2013, diskuterades. Utställningen sker under torsdagen och 
sedan aktiviteter under fredag dag. 

- Jens kollar domare och stugor.
- Veronica kollar Utställnings material samt priser.
- Agneta ansvarar för fredagens aktiviteter.

- Förslag till nya extriördomare på Sjoerd Jobse och Lars Widén. Styrelsen beslutar att föreslå 
dessa.

_________________________________________________________________________________

9 § Rapport Avel

- Revidering av RAS. Veronica mailar Karin Drots ang. hälsoenkäter som finns färdiga på SKK.
- Veronica mailar ut ett förslag på arbetsgrupp för RAS revideringen.
- Styrelsen diskuterade om ny hälsoenkät. Samt efterlyste den som gjorts tidigare. Lars-Göran 

kollar med Gun och mailar deras egna enkät/frågeformulär till Veronica.
_________________________________________________________________________________

10 § Utvärdering av de nya jakt och utställningsregler

- Mötet diskuterade igenom utfallet av den medlemsundersökning som gjorts angående 
motionen gällande jakt- och utställningsregler. Styrelse kunde konstatera att det finns ett klart 
medlemsstöd att jobba vidare.

- Beslut om att skicka in motionen till SKFs. Punkten justeras direkt. Veronica skickar in 
motionen direkt efter avslutat styrelsemöte.

_________________________________________________________________________________

11 § Övriga frågor

- En medlems önskan om ersättning för det söndertuggade inlånade rekvisita som dennes hund 
orsakade på Älvsjömässan 2012 har kommit in. Styrelsen beslutar att avslå önskan. Som 
hundägare har man ansvar för sin hunds handlande i alla lägen. Styrelsen hänvisar till 
hundägarens ansvarsförsäkring.

- Önskemål har inkommit från medlemmar/uppfödare att kunna köpa lösa ex av klubbtidningen. 
Beslut tas att detta ska ordnas för självkostnadspris, 20 kr/tidning plus porto.

- Styrelsen beslutade att i fortsättningen även kalla redaktören till möten. Denna har yttrande 
rätt med ingen röst rätt.

- Maillista till medlemmarna uppdateras med nya adresser som kommit in och en uppmaning på 
klubbens hemsida till medlemmarna att de som inte är med men vill vara med på listan mailar 
in sin mailadress till Veronica.

_________________________________________________________________________________



                                                                                                    
Ordförande, Jens Johansson Justerare, Mats Strid

                                                  
Sekreterare, Veronica Framell


