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 RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR 
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren 

 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte digitalt 2022-10-16 kl. 18:30 
 
 

Närvarande Elisabeth J Weber    Mötesordförande 

 Susanne Källman Petersson   Kassör/mötessekreterare 

 Emmelie Karlsson Rydell    Ledamot  

 Sverker Lindblad   Suppleant 

  

Frånvarande: Helena Nygren    Sekreterare 

 Amanda Lundén    Ledamot 

 Bara Ragnarsdottir    Ledamot 

 Tereze Lindberg    Ledamot 

  

§ 1 Mötets öppnande  

Elisabeth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av mötesordförande  

 Elisabeth valdes till mötesordförande 

  

§ 3 Val av sekreterare  

 Susanne valdes till mötessekreterare 

 

§ 4 Val av justeringspersoner 

Sverker och Emelie valdes till justerare 

  

§ 5 Val av skrivare till uppdragslistan  

 Susanne valdes till skrivare av uppdragslistan 

  

§ 6 Fastställande av dagordning 

Fastställdes 

 

§ 7 Genomgång av föregående protokoll  

 Hänsköts till nästa möte 

 

§ 8 Genomgång av föregående uppdragslista 

Uppdragslistan gicks igenom och en del ändringar och tillägg gjordes. Bifogas med 

protokollet 

 

§ 9 Bordlagda ärenden    

Inga 

 

§ 10 Ekonomisk rapport  

 Hänsköts till nästa möte. 
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§ 11 AK/Rasutveckling  

 Inget att rapportera 

      

§ 12 AK/Prov 

 Styrelsen beslutade att dra in de fribiljetter till FMBB som har delats ut på SBM. 

Anledningen är att nuvarande regler inte tillåter den typen av åtgärder. Sverker 

kontaktar de 3 personer som är berörda. Vi erbjuder gratis anmälningsavgift på SBM 

2023 eller 2024, alltså 1 tävling som kompensation. 

 

 Ett digitalt möte angående reglerna till FMBB, anordnas lördag 26/11 kl. 9.00. Sverker 

mailar de som har lämnat in förslag. Vi skriver också om detta på hemsidan och 

facebook. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara från de olika grenarna. 

 Regler för Årets Bästa Belgare ÅBB finns på vår hemsida. 

 Vi behöver utbilda CUA inför utställning 2024. 
 

§ 13 AK/Information 

Angående rasmonter på Stora Stockholm och My Dog i Göteborg: Emmelie ordnar 2 

arbetsgrupper på facebook, där man får visa sitt intresse. Det blir lättare att hålla 

ordning på de olika rasmontrarna. 

 

Bettan kollar vad det kostar att köpa muggar (50 st) med vårt tryck på.  

Emmelie kollar kostnaden för klickers. 

  

§ 14 AK/Organisation 

 Mötet beslutade att Elisabeth blir tillfällig ordförande på mötena. Hon kontaktar även 

SBK angående vad som står i stadgarna. 

  

§ 15 Lokalområden 

SBO 

- Inget att rapportera 

Upplands LO 

- Inget att rapportera 

 

§ 16 Inkomna skrivelser 

 Fanns inga. 

 

§ 17 Övriga frågor 

 Elisabeth skickar reportaget som Bosse Gustafsson har skrivit om VM till hemsidan. 

  

 Susanne kollar med Bara om hon kan skriva om Ivön 2022 till hemsidan. 

  

 Det kom upp ett förslag om en lagledare till FMBB som följer alla tävlande där 

  

§ 18 Nästa/kommande möte    

Nästa möte onsdag 9/11 kl. 18.30 

  

§ 19 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat engagemang och avslutade mötet 


