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

Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, tisdag 29/1  kl. 19.00

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

Adjungerad: Angelica Hemlin 

Valberedning: Anki Skrucha

Har anmält förhinder:
Veronica Framell, och Anki Skrucha, Carin Billström medverkar dock från valberedningen

1 § Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna. 

2 § Val av justeringsperson

Agneta Karlsson står på tur.

3 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4 § Föregående protokoll

Protokollet från  2013-01-07 godkändes.

5 § Rapport Kassör

Mötet beslutade fastställde:

- Reslutat och balansräkning för 2013
- Förslag till medlemsavgifter och provavgifter för 2014.
- Förslag till budget 2014
- Att det från och med 2014 skall utgå reseersättning för en representant att deltaga på SKF´s årsmöte. 

Till SRBS eget årsmöte bekostas inte resor eller logi av klubben.

6 § Rapport Jaktprov/Viltspår

Fredrik gick igenom rapporten för provverksamheten. 

7 § Rapport Utställningar

Jens redogjorde för det stöd som SRBS fått från SKF i frågan om den uteblivna medverkan på hundmässan 2013. 
SKF beslutade att tillskriva SKK och kräva att det förbud som utdömdes, att inte fa medverka nästa år, skall tas 
bort. SKF finner likt SRBS att SKK’s förfarande var mycket märkligt och inte förenligt med gällande regler.



8 § Rapport Avel

RAS dokumenten är nu uppdaterade efter är nu åter reviderade. Styrelsen beslutade att sända dem till SKF/AK 

9 § Övriga frågor

Årsmöte 2014. Årsmöteshandlingarna fastställdes och skall snarast skickas till revisorer samt läggas ut på 
hemsidan.

Facebook. Mötet diskuterade den grupp som finns på facebook med namnet ”Svenska Rasklubben för Bracco 
och Spinone”. Mötet var enigt i att detta inte är en officiell grupp för klubben.  Mötet beslutade att skriva ett 
förtydligande på vår hemsida.

9 § Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 29/1 19:00


