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

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, tisdag 10 september  kl. 19.00

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

Adjungerad: Angelica Hemlin 

Har anmält förhinder:
Veronica Framell

1 § Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna. 

2 § Val av justeringsperson

Lars-Göran Edström

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4 § Föregående protokoll

Styrelsemöte, 2013-04-24

5 § Medelanden och skrivelser

Genomgång av utskickade skrivelser

Styrelsen noterar att det åter finns en utbildning i föreningsteknik. Även denna är dock placerad på en ort som 
gör att resekostnaderna blir för höga. Mötet beslutar att ordförande kollar med SKK om nästa utbildning kan 
placeras på bättre ort.

6 § Rapport Kassör

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Pengar finns på postgirot.

Det aktuella medlemsantalet är 110st inklusive 27 familjemedlemmar

Fortfarande saknas det mesta från tidigare kassör. Mötet beslutar att Jens åter försöker lösa detta. 

7 § Rapport Jaktprov/Viltspår

Fredrik redogjorde för att det ordinarie eftersöksprovet fick ställas in på grund av för få anmälda hundar. Mötet 
beslutade att till SKF lyfta frågan om att vänta med skärskilda prov till dess dem ordinarie är genomförda. 
Allt för det ordinariefält provet är klart. Mötet beslutar att på hemsidan påminna medlemmarna att anmäla i tid.



Mötet noterade att antalet viltspårsprov är mindre än i förra året. 

8§ Rapport Utställningar

Mötet beslutade att anmäla om medverkan vid Stockholms hundmässa 2013. 

9§ Rapport Avel

Slutdatum för revideringen av ras är 131031. Arbetet pågår.

Svarsfrekvensen på hälsoenkäten har varit låg. Trots att vi påmint om detta på vår hemsida. Fram tills nu 
inskickade hundar är 21st Bracco och 41st Spinone. Då detta är viktigt för det framtida avelsarbetet kommer en 
ny påminnelse finnas med i nästa nummer av Italienaren.

10 § Övriga frågor

Jens redogjorde för den goda respons vi får för vår medlemstidning. Men han belyste också vikten av att skicka 
in material. Angelica förklarade detta närmare och uppmande till hjälp med allt från korta notiser till tips på 
sponsorer.

Mötet gav i uppdrag till Angelica att kolla upp vilka förutom medlemmarna som bör få tidningen.

Mötet beslutade att tidigare beslut om att protokollen skall finnas på hemsidan nu måste verkställas. Angelica 
fick i uppdrag att lägga ut dem.

Angelica gjorde mötet påminda om klubben firar jubileum detta år. Detta kommer att beskrivas närmare i nästa 
nummer av Itatlienaren.

11 § Nästa möte

Nästa möte 9/10 19:00


