
Mötesanteckningar från Bichon Frisé Ringens styrelsesammankomster 

fr.o.m 18/6 2019 

 

18/6 2019                                                              
Styrelsen beslutade att fr.o.m 19/6 följa SKKs föreningskommitténs riktlinjer praxis gällande 
publicering av styrelseprotokoll. Detta innebär att de ej publiceras på hemsidan, utan efter 
justering, läggs mötesanteckningar ut på hemsidan. 

Om styrelseprotokoll önskas sändas till er som medlem måste du själv begära detta och 
protokollen sänds via email. Önskas protokoll skickas via brev tillkommer kostnad för 
material och porto. 

 

20/8 2019 

Styrelsen beslutade att:                                               
-Tillstyrka förfrågan gällande två exteriördomare önskan om att vidareutbilda sig på Bichon 
Frisé.                                                                                                                         
-Delta på Stockholms hundmässa 14-15/12 2019, en kommitté tillsattes.                                    
-Skriva brev gällande återkommande domare vid landets utställningar, uppdrogs till 
ordförande.                                                                                                    
-Ändra Google maps, Bichon Frisé Ringens adress ska stå på ordförande.                      
-Komplettera tidigare beslut gällande championattallrikar med att, om aktuell person betalt sin 
tallrik men ändå kommer till årsmötet och hämtar den, betalas pengarna (100kr) tillbaka. 
Detta måste personen själv i så fall meddela till kassören.                                                                               
-Kontaktlistor som skall uppdateras till hemsida och Bladet.                                                                          
-Ekonomiska läget, Rasklubbens ekonomin är god  

 
18/9 2019                                                                                        
Styrelsen beslutade att:                                
-Hemsidan byter ansvarig p g a tidsbrist, BFR styrelse uttrycker sin tacksamhet samt skickar 
ett presentkort till avgående hemsideansvarig. Utser P. N. till ny ansvarig för hemsidan samt att ge 
uppdraget till att bygga en helt ny hemsida samt sköta fortlöpande uppdateringar och ersätts enligt 
inkommande offert. Sekreterare G. A. var inte delaktig i beslutet.                                                                              
-Godkännande av Ljungbergs tryckeris offert nr 219873 gällande tryck av Bladet nr 1-4 2020                        
-Godkänna Ljungbergs tryckeris offert 219871 gällande tryck av Bladet nr 4 2019 samt almanacka  
2020.                                                                             
-Gällande inkomster och utgifter vid klippkurs. 500:- skall kursledaren behålla och resterande 
behåller klubben. Vid underskott skall ledaren ha samma summa (500 kr) och klubben täcker 
upp kostnaderna. P. S. var inte delaktig i beslutet.                                                     
-Styrelsen beslutade enhälligt att godkänna avelskommitténs förslag, gällande ändrade 
avelsrekommendationer gällande ögon. Vilka kommer redovisas på BFR hemsida samt bladet 
nr 4. Kommer att gälla från 20200101                                              
-BFR kommer inte delta med rasmonter på My dog i Göteborg i januari. 


