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SVENSKA BOUVIERKLUBBEN  
 Rasklubb under SBK med avelsansvar för 

 Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes  

 

Justeras: ordförande  Justerare:  1 

 

Protokoll nummer 4 

2022-05-19 via Zoom 
Närvarande: 

Anita Liew, Sture Almquist, Maritha Karlsson, Barbro Olsson, 

Maria Shanti Persson, Hans Swanström  

Anmält förhinder: Agneta Birgersson 

§ 38 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Anita Liew hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat 

19:00.  

§ 39 Val av protokollsjusterare 

Hans Swanström valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 40 Fastställande av dagordning 

Styrelsen godkände framlagt förslag på dagordning. 

§ 41 Föregående protokoll 

Förelåg protokoll från sammanträde 21 april. 

Styrelsen beslutade godkänna protokollet och lade det till handlingarna. 

§ 42 Utskott och ansvarsområden 

Utskottet för organisation 

Barbro Olsson informerade om den nyligen avhålla kongressen och utfall av val, 

förslag och motioner. 

Utskottet för prov och tävling  

Sture Almqvist informerade om att han köpt in priser till Årets Hund. 

Utskottet för avel och hälsa  

Valphänvisning 

Valphänvisningen kommer att tas upp för diskussion vid medlemsmötet i samband 

med utställningen.  

  

 H
S,

 A
L,

 B
O

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





SVENSKA BOUVIERKLUBBEN  Protokoll 4/2022 

Justeras: ordförande  Justerare:  2 

 

 

Utställningskommitté 

Se separat punkt om utställningen längre ned. 

Arbete med RAS 

Se separat punkt om Lathunden längre ned. 

Mentalverksamhet 

Inget nytt att informera om från detta område. 

Utskottet för hundägarutbildning  

Inget nytt att informera om från detta område. 

Utskottet för samhällsnytta  

Inget nytt att informera om från detta område. 

§ 43 Ekonomi 

Maritha Karlsson presenterade en ekonomisk rapport för perioden fram till och 

med april. Det är fortfarande lite eftersläpningar på utbetalningar av medlemsavgifter 

från SBK centralt varför utfallen inte går att tolka fullt ut. Utställningsavgifterna har 

kommit in och likviditeten är god. 

Medlemsantalet uppgår till 78 personer vilket mycket glädjande är 3 fler jämfört med 

15 april. 

Styrelsen diskuterade möjligheten med anslutning till Speedledger. Kostnaden för 

programmet är cirka 1,100 kronor första året och sedan drygt 2,000 kronor per år. 

Styrelsen beslutade att fortsätta med den lösningen vi har idag på grund av 

kostnadsskäl. Möjlighet att ansluta sig längre fram finns om ekonomin så tillåter. 

§ 44 Utställningen 2022  

Planeringen för utställningen är inne i sitt slutskede och det är 21 hundar anmälda.  

Styrelsen diskuterade möjligheten att köpa in lite hederspriser utöver det som 

kommer att skänkas från medlemmar. 

Styrelsen beslutade att avsätta 1 000 kronor för inköp av priser utöver de 1 500 

kronor som är avsatt i budget. 

§ 45 Medlemsmöte 

Medlemsmötet kommer att avhållas i direkt anslutning till utställningens avslutande. 

Punkter att behandla är val av valberedning, diskussion kring valphänvisningen samt 

önskade aktiviteter. Utöver det ska det också presenteras lite statistik om våra 

bouvierer. 
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SVENSKA BOUVIERKLUBBEN  Protokoll 4/2022 

Justeras: ordförande  Justerare:  3 

 

 

§ 46 Hemsidan 

Styrelsen diskuterade kring den information som skickats ut avseende anslutning till 

den centrala klubbwebben. Kostnaden för detta är 1,800 kronor per år och under det 

första året får vi en ökad kostnad då vi under en övergångsperiod har kvar den 

lösningen vi har idag. 

Styrelsen beslutade att skicka in en beställning för Svenska Bouvierklubben att 

ansluta sig till klubbwebben trots den dubbla kostnaden då styrelsen anser att 

fördelarna överväger nackdelarna. Kostnadsökningen ryms inom den lagda budgeten. 

§ 47 Lathunden 

Maritha Karlsson informerade om att klubben eventuellt behöver någon ytterligare 

som har nyttjandelicens till Lathunden. Idag är det Mona Nilsson som har klubbens 

licens men hon vill släppa den. Barbro Olsson har licens sedan tidigare och tar fram 

statistik ur Lathunden. 

Styrelsen beslutade att Anita Liew tar över licensen från Mona Nilsson. 

Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att meddela Förbundskansliet om förändringen. 

§ 48 Protokoll från förbundsstyrelsen 

Inget nytt protokoll är publicerat frånförbundsstyrelse. 

§ 49 Skrivelser 

Styrelsen noterade inkommen information från Förbundet där man beskriver det 

ansträngda läget på Förbundskansliet och man ber alla medlemmar att ha överseende 

med långa svarstider. 

§ 50 Övrig fråga 

a) MH-arrangemang 

Anita Liew lyfte frågan om möjligheten anordna MH i bouvierklubbens regi i 

anslutning till nästa års utställning. 

Styrelsen anser att det är en bra tanke att jobba vidare med. 

Styrelsen uppdrog till Barbro Olsson att kontakta June Jatko för vidare 

diskussioner. 

b) Jubileumsår 

Nästa år fyller klubben 50 år och det måste firas på ett bra sätt. 

Styrelsen funderar på några trevliga och intressanta aktiviteter för detta år. 

Detta är också en bra fråga att lyfta på medlemsmötet för att efterhöra 

medlemmarnas önskemål om aktiviteter. 
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SVENSKA BOUVIERKLUBBEN  Protokoll 4/2022 

Justeras: ordförande  Justerare:  4 

 

 

§ 51 Nästa sammanträde 

Styrelsen beslutade att genomföra nästa sammanträde via Zoom den 22 juni klockan 

19:00. 

§ 52 Sammanträdets avslutande 

Anita Liew tackade de närvarande för ett väl genomfört sammanträde och förklarade 

sammanträdet avslutat 20:20 

Mötesordförande: Justeras:  Vid protokollet: 

Anita Liew  Hans Swanström Barbro Olsson 

Ordförande 
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 Bouvier des Flandres och Bouvier des Ardennes  


 


Justeras: ordförande  Justerare:  1 


 


Protokoll nummer 4 


2022-05-19 via Zoom 
Närvarande: 


Anita Liew, Sture Almquist, Maritha Karlsson, Barbro Olsson, 


Maria Shanti Persson, Hans Swanström  


Anmält förhinder: Agneta Birgersson 


§ 38 Sammanträdets öppnande 


Ordförande Anita Liew hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat 


19:00.  


§ 39 Val av protokollsjusterare 


Hans Swanström valdes att jämte ordförande justera protokollet. 


§ 40 Fastställande av dagordning 


Styrelsen godkände framlagt förslag på dagordning. 


§ 41 Föregående protokoll 


Förelåg protokoll från sammanträde 21 april. 


Styrelsen beslutade godkänna protokollet och lade det till handlingarna. 


§ 42 Utskott och ansvarsområden 


Utskottet för organisation 


Barbro Olsson informerade om den nyligen avhålla kongressen och utfall av val, 


förslag och motioner. 


Utskottet för prov och tävling  


Sture Almqvist informerade om att han köpt in priser till Årets Hund. 


Utskottet för avel och hälsa  


Valphänvisning 


Valphänvisningen kommer att tas upp för diskussion vid medlemsmötet i samband 


med utställningen.  
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Utställningskommitté 


Se separat punkt om utställningen längre ned. 


Arbete med RAS 


Se separat punkt om Lathunden längre ned. 


Mentalverksamhet 


Inget nytt att informera om från detta område. 


Utskottet för hundägarutbildning  


Inget nytt att informera om från detta område. 


Utskottet för samhällsnytta  


Inget nytt att informera om från detta område. 


§ 43 Ekonomi 


Maritha Karlsson presenterade en ekonomisk rapport för perioden fram till och 


med april. Det är fortfarande lite eftersläpningar på utbetalningar av medlemsavgifter 


från SBK centralt varför utfallen inte går att tolka fullt ut. Utställningsavgifterna har 


kommit in och likviditeten är god. 


Medlemsantalet uppgår till 78 personer vilket mycket glädjande är 3 fler jämfört med 


15 april. 


Styrelsen diskuterade möjligheten med anslutning till Speedledger. Kostnaden för 


programmet är cirka 1,100 kronor första året och sedan drygt 2,000 kronor per år. 


Styrelsen beslutade att fortsätta med den lösningen vi har idag på grund av 


kostnadsskäl. Möjlighet att ansluta sig längre fram finns om ekonomin så tillåter. 


§ 44 Utställningen 2022  


Planeringen för utställningen är inne i sitt slutskede och det är 21 hundar anmälda.  


Styrelsen diskuterade möjligheten att köpa in lite hederspriser utöver det som 


kommer att skänkas från medlemmar. 


Styrelsen beslutade att avsätta 1 000 kronor för inköp av priser utöver de 1 500 


kronor som är avsatt i budget. 


§ 45 Medlemsmöte 


Medlemsmötet kommer att avhållas i direkt anslutning till utställningens avslutande. 


Punkter att behandla är val av valberedning, diskussion kring valphänvisningen samt 


önskade aktiviteter. Utöver det ska det också presenteras lite statistik om våra 


bouvierer. 
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§ 46 Hemsidan 


Styrelsen diskuterade kring den information som skickats ut avseende anslutning till 


den centrala klubbwebben. Kostnaden för detta är 1,800 kronor per år och under det 


första året får vi en ökad kostnad då vi under en övergångsperiod har kvar den 


lösningen vi har idag. 


Styrelsen beslutade att skicka in en beställning för Svenska Bouvierklubben att 


ansluta sig till klubbwebben trots den dubbla kostnaden då styrelsen anser att 


fördelarna överväger nackdelarna. Kostnadsökningen ryms inom den lagda budgeten. 


§ 47 Lathunden 


Maritha Karlsson informerade om att klubben eventuellt behöver någon ytterligare 


som har nyttjandelicens till Lathunden. Idag är det Mona Nilsson som har klubbens 


licens men hon vill släppa den. Barbro Olsson har licens sedan tidigare och tar fram 


statistik ur Lathunden. 


Styrelsen beslutade att Anita Liew tar över licensen från Mona Nilsson. 


Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att meddela Förbundskansliet om förändringen. 


§ 48 Protokoll från förbundsstyrelsen 


Inget nytt protokoll är publicerat frånförbundsstyrelse. 


§ 49 Skrivelser 


Styrelsen noterade inkommen information från Förbundet där man beskriver det 


ansträngda läget på Förbundskansliet och man ber alla medlemmar att ha överseende 


med långa svarstider. 


§ 50 Övrig fråga 


a) MH-arrangemang 


Anita Liew lyfte frågan om möjligheten anordna MH i bouvierklubbens regi i 


anslutning till nästa års utställning. 


Styrelsen anser att det är en bra tanke att jobba vidare med. 


Styrelsen uppdrog till Barbro Olsson att kontakta June Jatko för vidare 


diskussioner. 


b) Jubileumsår 


Nästa år fyller klubben 50 år och det måste firas på ett bra sätt. 


Styrelsen funderar på några trevliga och intressanta aktiviteter för detta år. 


Detta är också en bra fråga att lyfta på medlemsmötet för att efterhöra 


medlemmarnas önskemål om aktiviteter. 
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§ 51 Nästa sammanträde 


Styrelsen beslutade att genomföra nästa sammanträde via Zoom den 22 juni klockan 


19:00. 


§ 52 Sammanträdets avslutande 


Anita Liew tackade de närvarande för ett väl genomfört sammanträde och förklarade 


sammanträdet avslutat 20:20 


Mötesordförande: Justeras:  Vid protokollet: 


Anita Liew  Hans Swanström Barbro Olsson 


Ordförande 
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