Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano
Rasklubb inom specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Styrelsemöte SRBS – telefonmöte, torsdag 16/2-2017
Kallade:

Kikki Ellström, Sofie Klemmensen, Anki Skrucha, Lars-Göran Edström, Britt-Marie
Rasmussen, Bengt Svensson, Rolf Andersson, Mats strid, Tina Gavling, Gitte Jönsson

Närvarande: Kikki Ellström, Bengt Svensson, Lars-Göran Edström, Anki Skrucha, Mats Strid, Gitte
Jönsson, Rolf Andersson
Britt-Marie Rasmussen, Tina Gavling, Sofie Klemmensen medverkade ej.

_________________________________________________________________________________
1 § Mötets öppnande
- Ordförande förklarar mötet öppet
_________________________________________________________________________________
2 § Val av justeringsperson
- Mats Strid står på tur och valdes till justerare jämte ordförande
_________________________________________________________________________________
3 § Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkändes
_________________________________________________________________________________
4 § Rapporter från
Kassör: Gitte går igenom budget och resultat från 2016. Revisor Rolf har gått igenom verifikationerna
och är positiv. Överskott som ligger på drygt 21.000:- kommer styrelsen fråga årsmötet om vi kan föra
över till sparkontot.
Jaktprovsansvarig: 31 jaktprov och 18 eftersöksprov har våra raser medverkat på. Går igenom
resultat och statistik från 2016 som kommer att finnas med i verksamhetsberättelsen.
Dispens att anordna fältprov den 16/4 jobbar Bengt på och väntar på svar från Bengt Eek på SKK.
Domare till våra prov 2017
ES 1/7 Domare: Kikki Ellström, provledare: Tina Gavling? (Bengt hör med henne!)
ES särskilt 2/7 Domare: Camilla Liljekow? (Kikki hör med henne!), provledare: Gitte Jönsson
Fältprov 15-16/4 är klara
Fältprov 30/9-1/10 Domare: Patrik Sjöström? Provledare: Cicci Landén? (Kikki hör med bägge!)
Avel: Uppdatering av RAS är gjord på bägge raserna.

____________________________________________________________________________

5 § Nyhetsbrev
-

Nästa nyhetsbrev planeras till efter årsmötet.

_________________________________________________________________________________
6 § Årsmöte 2017, årsmöteshandlingar
- Genomgång av årsmöteshandlingarna som blir godkända, dessa kommer att läggas ut på hemsidan.
Diskussion om vad vi ska bjuda på vid vårt möte, beslutar att avvakta och se hur många som anmäler
sig.
_________________________________________________________________________________
7 § Jaktprovsdomarekonferens SKF
- De som representerar SRBS den 8-9/4 2017 i Vårgårda är
Spinone: Cara Compania Fida med ägare och förare: Tomas Larsson
Bracco Italiano: Nuits Rocca Di Montemassi ägare: Yvonne Hansén förare: Christine Fasth

8 § Inkomna skrivelser
SRBS har blivit kontaktade av både medlemmar tillhörande SRBS, SKK och medlemmar tillhörande
andra FCI anslutna klubbar. De uppger att de blivit utsatta för kränkande behandling av en medlem
tillhörande SRBS vid tidpunkten då de blivit utsatta för kränkningarna. Kränkningarna uppges ha skett
via social media, sms och telefonsamtal.
Anki Skrucha har varit i kontakt med SKKs föreningskomitteé och rådfrågat hur man ställer sig till
sådana situationer. Fått olika förslag från SKK där vi valde att skicka ett brev till vederbörande med
SKK policy för sociala medier.

9 § Övriga frågor
- Rolf har tagit fram ett förslag till vår medlemsträff. Skulesjön är en förläggning med 32 bäddar samt
möjlighet till både husvagnar och husbilar att stå. Det finns skog och vatten som vi får tillgång till.
Hyra skulle bli 13.000:- för tre dagar. Styrelsen är positiva till detta och Rolf prel. bokar 19-21 maj.

15 § Nästa möte
- Nästa möte blir tisdagen den 21/3-2017

16 § Mötets avslutande
- Ordförande tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

Ordförande/sekreterare Kikki Ellström

Justerare Mats Strid

