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

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, tisdag 26/11  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:
Agneta Karlsson

1 § Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna. 

2 § Val av justeringsperson

Fredrik Andersson står på tur.

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5 § Föregående protokoll

Styrelsemöte, 2013-10-30

6 § Rapport Kassör

Inget nytt.

7 § Rapport Jaktprov/Viltspår

Alla jaktprov preliminärbokade för nästa år. En medlem har inkommit med önskemål om ett ordinarie vårprov. 
Den sena anmälan gör att styrelsen inte tror det är möjligt. Fredrik får i uppdrag att undersöka saken.

8 § Rapport Utställningar

Hundmässa 2013. På förra mötet beslutades att SRBS skulle avboka vår plast på Hundmässan 2013. SRBS har 
nu erhållit en skriftlig bekräftelse från SKK. Där har SKK straffsanktionerat SRBS med att inte ge oss 
möjligheten att eventuellt deltaga nästa år. Styrelsen tycker detta är en orimlig konsekvens. Jens får i uppdrag att 
tillskriva SKK i ärendet.

Utställning 2014. Mötet beslutar att inte föreslå någon utställning i verksamhetsplanen för 2014. I stället skall 
pengar fonderas till jubileumsåret.
 
9 § Rapport Avel

SKF/AK har nu gått igenom förslaget till ny RAS. Dem vill se vissa kompletteringar. Jens får i uppdrag att 
tillsammans med gruppen som jobbat fram materialet ta fram reviderade förslag som motsvara de ändringar som 
SKF/AK vill se.



10 § Övriga frågor

Gemensam tidning. Jens redogjorde för på ett möte med SKF/PR. Där diskuterade man möjligheterna till en 
gemensamtidning för SKF. SRBS har utryckt sig försiktigt positiv till en gemensam tidning. SKF åter kommer i 
ärendet.

Klubbträff 2014. Styrelsen har fått in ett erbjudande från ett antal medlemmar om att anhålla en klubbträff under 
2014. Mötet beslutar att ge dem möjligheten att komma in med förslag på upplägg och att det bör hållas i juni. 

Medlemsregister.  Styrelsen har fått in en förfrågan om tillgång till medlemsregistret. Styrelsen beslutar att 
tillsvidare inte dela ut personuppgifterna.

Årsmöte 2014. Mötet beslutade att årsmötet 2014 skall förläggas i Askersund, 13:00 den 8/3.

11 § Nästa möte

Nästa styrelse möte är 7/1 19:00


