Protokoll 14-12-10
Styrelsemöte med Vit Herdehundklubb, onsdagen den 10 december, 2014. Telefonmöte.
Närvarande:

Gunilla Andersson, Elisabeth Söderström, Camilla Åberg, Annicka
Barvestad och Karin Sundström.

Frånvarande:

Anne-Christine Stareborn och Anette Renman.

Ej anmält förhinder: Camilla Willfors och Jill Adolfsson.
§1. Mötets öppnande
Ordförande Gunilla Andersson öppnade mötet.
§2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§3. Val av justerare
Till justerare valdes Elisabeth Söderström.
§4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Camilla Åberg.
§5. Föregående protokoll
De senaste protokollen kommer att skickas inom kort för godkännande via e-post.
§6. Kassarapport
Kassarapporten den 10 december är 70 069,13 kronor. Medlemsantal 211.
§7. Inkommande/utgående post
SBK – Minnesanteckningar RAS/RUS-konferensen
Svenska Boxerklubben – Förslag rascert och utbildningstecken (regelrevidering bruks).
Boxerklubbens förslag diskuterades och styrelsen beslutade stå bakom förslaget (bilaga 1).
Förslaget om att utbildningstecken i bruksgrenarna ska bli officiella har även Vit
Herdehundklubb framfört.
§8. Rapport från arbetsgrupper
Mentalgruppen
Se avelsgruppen.
Utställningsgruppen
Gunilla rapporterade kort från utställningsgruppens möte den 5 december.

Avelsgruppen
Camilla Å och Gunilla rapporterade från avelsgruppens möte den 3 december. Punkter som
togs upp var bland annat:
• Dispensansökan för valphänvisning tas bort. Styrelsen stödjer beslutet.
• Hälsoaspekter, mentalitet avelsdjur.
• Mentalitet vit herdehund.
• Revidering RAS – det fortsatta arbetet.
Hundsportsgruppen
Inget att rapportera.
Info & PR
Vita Svepet är på väg ut.
§9.

Övriga frågor
•

Organisationskonferensen: 31 januari – 1 februari. Gunilla åker. Gunilla kollar även
med Anki om hon har möjlighet att närvara.

•

Exteriör: Förslaget inför revidering av Utställnings- och championatbestämmelser
2017 från SBK Avel & Hälsa diskuterades (bilaga 2). Styrelsen beslutade framföra ett
förslag om att införa juniorchampionat. Gunilla svarar. SBK tillhanda senast 10/1,
2015.

•

Årsmötet: Styrelsen beslutade att förlägga kommande årsmöte till Malmö, datum
28/3 2015. (Helgen den 28–29 mars hålls internationell utställning i Malmö).
Kallelse till årsmötet skickas ut senast den 31/12. Camilla Å tar kontakt för lokal och
tänkbar programpunkt på medlemsmötet.

•

Verksamhetsberättelser 2014: Alla arbetsgrupper ska skicka in sina
verksamhetsberättelser till styrelsen innan den 31/12.

•

Ekonomi: Ev kvitton skickas omgående till Elisabeth.

•

Valberedningen: Camilla Å har varit i kontakt med valberedningen.

§10.

Avslutning

Ordförande, Gunilla Andersson tackade alla närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………………………………………
Camilla Åberg, mötessekreterare

Justeras:
……………………………………………………………………………………………………
Gunilla Andersson, ordförande

……………………………………………………………………………………………………
Elisabeth Söderström, justerare

2014.11.19

Till Rasklubbar inom SBK organisationen.
Vid Regelrevideringskonferensen den 15 – 16 november, framfördes önskemål från SBK:s
rasklubbar till Boxerklubbens representant, att man önskade ett förtydligande beträffande
Boxerklubbens förslag till "rascert" i bruksprov.
Svenska Boxerklubbens uppfattning är, att bruksprovens utformning som de är idag, främst ska
stimulera till tävling. Fina resultat önskar de tävlande få synliggjorda och det görs bl.a. genom titlar
av olika slag. Utbildningstecken och även titlar, har ökat markant. Agility och rallylydnad t.ex., har
en mängd utbildningstecken.
För att stimulera även bruksprovandet ser vi som värdefullt att utbildningstecken görs officiella
även i de svenska bruksproven. De finns redan som utbildningstecken inom IPO, BH och BSL och
det är bra, men någonstans har synliggörandet av de svenska bruksproven och deras värde tappats
bort.
Därför föreslår vi att utbildningstecken ska införas fr.o.m. lägre klass i de svenska
bruksprovsgrenarna.
Svenska Brukshundklubben är även specialklubb för bruksraserna. Bruksproven är en del i
avelsutvärderingen och vi ser en ökning, kanske en trend, i att använda fler bruksmeriterade
hundar i avel. Vi tror inte att uppfödarna har bruksprovsmeriterade hundar som första prioritering
vid ett avelsurval, men vi tror att det kan stimulera till att både använda fler bruksprovsmeritade
hundar i avel och framför allt, stimulera till ökat bruksprovande, om bruksraserna kan få lite hjälp
på traven i att erhålla certifikat i bruksproven. Skall vi ha glädje av bruksproven i avel, är det viktigt
att de arbetsvilliga hundarna prioriteras i bruksproven.
Därför föreslår vi att det utdelas cert (rascert) till bästa hund av respektive bruksras, som uppnår
certpoängsnivå, oavsett vilken poäng vinnande hund har. Endast ett cert ska delas ut per
bruksras, oavsett hur många som kommer över certpoängsnivån.
I övrigt har vi inga förslag till andra ändringar än de som framkommer i samband med
regelrevideringen.

Hälsningar
Svenska Boxerklubben
Anders Härnman, ordförande

