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

Protokoll nummer 3
2022-04-21 via Zoom
Närvarande:
Anita Liew, Sture Almquist, Maritha Karlsson, Barbro Olsson,
Maria Shanti Persson, Agneta Birgersson § 23 - 32
Anmält förhinder:
Hans Swanström
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§ 23 Sammanträdets öppnande
Ordförande Anita Liew hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat
19:10.

§ 24 Val av protokollsjusterare
Maritha Karlsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 25 Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände framlagt förslag på dagordning efter smärre justeringar.

§ 26 Föregående protokoll
Förelåg protokoll från sammanträde 3 april.
Styrelsen beslutade godkänna protokollet och lade det till handlingarna.

§ 27 Utskott och ansvarsområden
Utskottet för organisation

Barbro Olsson informerade om att kongresshandlingarna i sin helhet nu finns att
läsa på Svenska Brukshundklubbens webbplats. Återfinns här.
Utskottet för prov och tävling

Inget nytt att informera om från detta område.
Utskottet för avel och hälsa

Valphänvisning
Se separat punkt längre ned.
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Utställningskommitté
Se separat punkt om utställningen längre ned.
Arbete med RAS
Styrelsen diskuterade möjligheten att presentera lite färskt material från Lathunden
vid medlemsmötet den 4 juni.
Barbro Olsson åtar sig att ta fram lite översiktlig statistik
Mentalverksamhet
Inget nytt att informera om från detta område.
Utskottet för hundägarutbildning

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

Anita Liew har fått positivt besked från Lotta Eriksson att vara kontaktperson.
Styrelsen hälsar henne varmt välkommen till utskottet.

§ 28 Ekonomi
Maritha Karlsson presenterade en ekonomisk rapport för perioden fram till och
med mars. Än så länge har det inte varit några aktiviteter varför det inte går att utläsa
något om resultatet. Likviditeten är dock god.
Medlemsantalet uppgår till 75 personer.
Styrelsen diskuterade möjligheten att övergå till ett helt molnbaserat
bokföringssystem vilket är ett smidigt sätt för föreningen att hantera bokföring.
Alla uppmanas att läsa på om systemet till nästa sammanträde.

§ 29 Utställningen 2022 med tillhörande medlemsmöte
Utställningskommittén ska ha ett möte nästkommande vecka för att påbörja
detaljplaneringen. Information om utställningen är utlagd på hemsidan.
Styrelsen diskuterade förslaget till inbjudan om utställning och medlemsmöte som
Barbro Olsson tagit fram.
Styrelsen uppdrar till Barbro Olsson att skicka ut inbjudan till alla medlemmar.

§ 30 Hemsidan
Maria Shanti Persson har nu tillgång till hemsidan och har lagt in ny information.
Maria lyfter frågan om hur strukturen ska vara och om övriga styrelsemedlemmar har
några önskemål.
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Styrelsen diskuterade även möjligheten att ansluta sig till den nya klubbwebben som
har lanserats centralt. Barbro Olsson kontrollerar med ansvariga på SBK:s kansli hur
tidsplanen är för detta.
Styrelsen beslutade att skicka foton på sig själva till Maria så att hon kan lägga in på
hemsidan.

§ 31 Digitala signeringar
Styrelsen diskuterade ett par olika gratis alternativ för digital signering vilka båda
använder BankID som verktyg.
Styrelsen beslutade att använda Kivra för att se hur vi trivs med det.
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§ 32 Valphänvisningskrav och hänvisningar omplacering
Nuvarande valphänvisningskrav medger inte att uppfödare som använt sig av en
utländsk hane i flera fall inte kan nyttja valphänvisning genom Bouvierklubben. Detta
kan ge fel signaler då eventuella intressenter kan tolka det som att det inte finns några
valpar. I de fastställda kraven finns inga noteringar om vad som gäller i de fall man
använt sig av utländsk hane. Bouvierer i Sverige är dalande i antal registreringar och
vi är beroende av att kunna nyttja utländskt avelsmaterial vilket medför att
valphänvisningskraven bör omarbetas vad gäller utländskt avelsmaterial.
Några andra rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben refererar till SKK:s
avelspolicy i de fall avel sker med ej svenskfödda/svenskregistrerade hundar vilket
skulle kunna vara en åtgärd som även Bouvierklubben skulle kunna nyttja.
Styrelsen beslutade lyfta frågan på medlemsmötet i juni.
Agneta Birgersson lämnade mötet

§ 33 Remiss om SM-arrangemang
Styrelsen diskuterade den remiss som kommit från Svenska Brukshundklubben
avseende framtidens SM-arrangemang.
Styrelsen uppdrog till Barbro Olsson att skicka in remissvaret utifrån kvällens
diskussioner.

§ 34 Protokoll från förbundsstyrelsen
Styrelsen diskuterade senaste protokollet från Förbundsstyrelsen och noterade de
beslut som fanns.
Anita Liew informerade sedan kort om ett diskussionsforum inför kongressen som
hon deltog på. Där informerades om verksamhetsplaner, budget, FS förslag och
motionerna.
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§ 35 Skrivelser
Inga inkomna eller utgående skrivelser

§ 36 Nästa sammanträde
Styrelsen beslutade att genomföra nästa sammanträde via Zoom den 19 maj klockan
19:00.

§ 37 Sammanträdets avslutande
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Anita Liew tackade de närvarande för ett väl genomfört sammanträde och förklarade
sammanträdet avslutat 20:25
Mötesordförande:

Justeras:

Vid protokollet:

Anita Liew

Maritha Karlsson

Barbro Olsson

Ordförande
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