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SVENSKA BOUVIERKLUBBEN
Rasklubb under SBK med avelsansvar för
Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes

Protokoll nummer 5
2022-06-22 via Zoom
Närvarande:
Anita Liew, Sture Almquist, Maritha Karlsson, Barbro Olsson,
Maria Shanti Persson, Hans Swanström
Anmält förhinder: Agneta Birgersson
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§ 53 Sammanträdets öppnande
Ordförande Anita Liew hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat
19:10.

§ 54 Val av protokollsjusterare
Sture Almquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 55 Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände framlagt förslag på dagordning.

§ 56 Föregående protokoll
Förelåg protokoll från sammanträde 19 maj.
Styrelsen beslutade godkänna protokollet och lade det till handlingarna.
Förelåg minnesanteckningar från medlemsmötet i samband med utställningen.
Styrelsen noterade minnesanteckningarna och lade dem till handlingarna.

§ 57 Utskott och ansvarsområden
Utskottet för organisation

Inget nytt att informera om i dagsläget.
Utskottet för prov och tävling

Inget nytt att informera om i dagsläget.
Utskottet för avel och hälsa

Valphänvisning
Enligt notering från medlemsmötet ska styrelsen kartlägga hur valphänvisningskraven
ser ut i övriga rasklubbar inom SBK för att sedan skicka på remiss.

Justeras: ordförande

Justerare:

1

SVENSKA BOUVIERKLUBBEN

Protokoll 4/2022

Utställningskommitté
Se punkt längre ned i protokollet.
Arbete med RAS
För närvarande är arbetet vilande men uppföljningar måste påbörjas under hösten.
Mentalverksamhet
Inget nytt att informera om från detta område för klubbens aktiviteter. Notering dock
under inkommande skrivelse längre ned i protokollet.
Utskottet för hundägarutbildning

Inget nytt att informera om från detta område i dagsläget.
Utskottet för samhällsnytta
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Inget nytt att informera om från detta område i dagsläget.

§ 58 Ekonomi
Maritha Karlsson presenterade kort det ekonomiska läget med en likviditetsrapport
där likviditeten är god.
Fakturering för stambokföringsavgifterna har inte kommit ännu men det lutar åt att det
blir ett litet överskott från utställningen.
Medlemsantalet uppgår nu till 79 personer.
Styrelsen diskuterade möjligheten att ansluta till bokföringstjänsten Speedledger
vilket verkar bli en nödvändighet då det tidigare programmet är för gammalt för att
kunna uppdateras. Kostnaden är rabatterad första året för att sedan övergå till
ordinarie prissättning.
Styrelsen beslutade att ansluta sig till Speedledger och uppdrar till Maritha Karlsson
att vidta nödvändiga åtgärder.

§ 59 Utställningar 2023 och 2024
Ansökan om utställning 2024 ska skickas in senast sista juli.
Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att skicka in ansökan samt också se till att
föreslaget datum inte krockar med någon av Länsklubbarnas utställningar.
En förfrågan har gått ut till några domare inför utställningen 2023 men någon
återkoppling från dessa har inte kommit ännu.

§ 60 Utskick till medlemmar
Maritha Karlsson lyfte frågan om välkomstbrev till nya medlemmar.
Styrelsen beslutade att ersätta den folder som tidigare har skickats ut med ett enklare
välkomstbrev till nya medlemmar.
Justeras: ordförande

Justerare:
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Utöver detta så ska ett medlemsbrev skickas ut med information och kallelse till
höstens medlemsmöte samt en inbjudan till Zoomträff om statistik ur Lathunden.

§ 61 Hemsidan
Anita Liew informerade att avtalet om anslutning till klubbwebben är ifyllt och
inskickat till Svenska Brukshundklubben.
Maria Shanti Persson lyfte frågan om att säga upp avtalet för nuvarande hemsida samt
hur våra e-postadresser ska hanteras.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde för att hämta in mer
information.

§ 62 Lathunden
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Anita Liew har fått material och licensnyckel från Mona Nilsson och ska installera
programmet. Vid eventuella frågor finns Barbro Olsson som stöd i arbetet.
Förbundskansliet är meddelade om byte av person med nyttjandelicens.

§ 63 Aktiviteter initierade på medlemsmötet
Under medlemsmötet lyftes olika förslag på aktiviteter som kan genomföras under
vintern via Zoom-träffar. Det första tillfället blir den 17 oktober där statistik från
Lathunden ska presenteras. Inbjudan till denna går ut via en medlemsinformation.
Ytterligare tillfällen under vinterhalvåret ska kunna behandla veterinärfrågor, exteriör
eller mentalitet.
Kvar från medlemsmötet finns också ett val av valberedning som ska genomföras på
nästa medlemsmöte.
Detta sker också via Zoom och är planerat till 19 september 19:00.

§ 64 Protokoll från förbundsstyrelsen
Barbro Olsson rapporterade kort om beslut och information som finns upptagna i de
senaste protokollen från Förbundsstyrelsen.

§ 65 Skrivelser
a) Inkomna skrivelser
Styrelsen noterade inkommen information från Förbundskansliet där det
meddelas att Svenska Kennelklubbens centralstyre har tagit beslut om att
MT2017 blir officiell provform för mentaltest från 1 januari 2023.
b) Utgående skrivelser
Anita Liew meddelade att avtalet om anslutning till klubbwebben är inskickad.

Justeras: ordförande

Justerare:
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§ 66 Övriga frågor
a) Publicering av protokoll
Styrelsen diskuterade hur klubbens protokoll ska tillgängliggöras för
medlemmarna. Styrelsen funderar över olika lösningar och tar upp ärendet som
en beslutspunkt på nästa sammanträde.

§ 67 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att genomföra nästa sammanträde via Zoom den15 augusti
klockan 19:00.

§ 68 Sammanträdets avslutande
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Anita Liew tackade de närvarande för ett väl genomfört sammanträde och förklarade
sammanträdet avslutat 20:40 och önskade alla en trevlig midsommar.
Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Anita Liew

Sture Almquist

Barbro Olsson

Ordförande

Justeras: ordförande

Justerare:
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