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 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR 
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 

 
 
 

Protokoll styrelsemöte digitalt 2022-12-07 kl. 18:30 
 
 

Närvarande: Helena Nygren   Sekreterare  

Susanne Källman Petersson  Kassör  

 Elisabeth J-Weber   Ledamot 

 Emmelie Karlsson Rydell   Ledamot 

 Sverker Lindblad  Suppleant anslöt på punkt 7 

Frånvarande: 

 Amanda Lundén   Ledamot 

 Bara Ragnarsdottir              Ledamot 

 

   

§ 1 Mötets öppnande  

 Elisabeth öppnade mötet 

 

§ 2 Val av mötesordförande  

 Elisabeth valdes till att leda mötet 
  

§ 3 Val av sekreterare  

 Helena valdes till sekr för mötet 

 

§ 4 Val av justeringspersoner 

Emmelie och Susanne valdes att justera protokollet 

  

§ 5 Val av skrivare till uppdragslistan  

 Helena valdes att skriva uppdragslistan 

  

§ 6 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställes 

 

§ 7 Genomgång av föregående protokoll  

 Föregående protokoll gicks igenom 

 

§ 8 Genomgång av föregående uppdragslista 

 Föregående uppdragslista gicks igenom 
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§ 9 Bordlagda ärenden 

    
a) frågan om anordnade av MH/MT i AfBV:s regi 

Den medlem som vill arrangera MH/MT/exteriörbeskrivning i AfBVs regi skall var medlem i 

klubben samt presentera en budget för styrelsen att godkänna. 

b) frågan om arbetsgrupper för SBM 

Frågan om vilka som vill vara med i arbetsgrupper runt SBM läggs ut på facebook - Emmelie 

c) Förslag att ta bort lokalområdena och göra större områden. 

Läggs till som övrig punkt till årsmötet för diskussion där och vidare utredning därifrån 

d) Vår webmaster undrar om vi tänker ansluta hemsidan till SBK-mallen.  

Elisabeth frågar Webmaster vad hon tycker 

 

§ 10 Ekonomisk rapport  

  

Pg 600833-8                               277 413,86 

Pg 634548-2                                    26 212,46 

Pg 840808-0                                   36 583,61 

TOTALT: 340 209,93 

  

Familjemedlemmar  

Ordinarie medlemmar  

Hedersmedlemmar  

TOTALT:  

 

   

§ 11 AK/Rasutveckling  

a) En till i RASK 

o Sverker L. Helena anmäler 

b) Nytt RAS 2023 

o Elisabeth frågar Annelie om hon vill hjälpa oss med att uppdatera RAS 2023. Frågeformulär 

ang. hälsa behöver tas fram och skickas ut. 

c) Lathunden SQL  

o Utb. våren 2023, digitalt och live 

o Vilka av oss, vem gör vad? 

Sverker, Emmelie, Helena 

d) Hur skall vi sprida kunskap och skillnad på registrerad och oregistrerad malinois? 

o Utbilda valpköpare i MH-protokoll? 

o Utbilda valpköpare om SKK:s regler 

Intressant diskussion. Något att fundera på till framtiden 

e) Hur skall vi förbättra mentaliteten inom vår ras? 

o Utbilda uppfödarna i MH? 

Viktigt med kopplingen till arbetsduglighet. Vi funderar vidare på detta också. 
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§ 12 AK/Prov 

a) FMBB 

o Vi kommer att lägga ut info om nya FMBB för vallhundar 

o Beslut om draghundssporten skjuter vi på till beslut på extramöte efter ett 

två oberoende draghundsexperter fått granska dem. 

▪ CaniCross - Helena 

o Vi beslutade att fastslå de regler vi kommit fram till i samband med de 

åsikter och möten vi haft för  

▪ Agility  - Mia Nilsson  

▪ Mondioring - Sverker 

▪ IGP  - Sverker 

▪ Lydnad  - Susanne 

b) SBM 

o Svenskskydd, IGP och Mondioring kommer att ske på Modprovet. Där 

finns det risk att man blir bortlottad eftersom det inte är vi som arrangerar 

och det är inte så att vår ras får förtur. 

 

  

§ 13 AK/Information 

Stora Stockholm 

- Susanne, Emmelie och Helena styr upp 

  

§ 14 AK/Organisation 

Årsmötet kommer att hållas onsdag 22 mars 18:00 digitalt.  

 

Elisabeth kontaktar webmaster att lägga ut på hemsidan att man kan lämna in sina motioner senast 

den 31/12 till afbv@sekr.se. Anmälan till årsmötet görs till afbv@sekr.se senast den 15 mars 

 

  

§ 15 Lokalområden 

Inga rapporter 

 

 

§ 16 Inkomna skrivelser 

Lästes igenom  
 

 

§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

§ 18 Nästa/kommande möte    

28 december 

11 januari 

 

 

§ 19 Mötets avslutande 

Elisabeth tackade för visat intresse och avlutade mötet 

mailto:afbv@sekr.se

