
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöteshandlingar den 8 augusti 2021 

Basset Artesién Normand Klubben 

 

 

 



 

 

 

Förslag till dagordning BANK:s årsmöte 2021-08-08 SMÖKK Lenhovda 

för åren 2019 2021 

 

§1. Justering av röstlängd. 

§2.Val inom eller utom sig av ordförande för mötet. 

§3.Styrelsens anmälan om protokollföring. 

§4.Val av två justerare tillika rösträknare. 

§5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom medlem och personer angivna i denna paragraf 

§6.Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst. 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och balans-och resultaträkning samt revisorns berättelse. 

§8.Fastställelse av balans och resultaträkning samt beslut om uppkommen vinst eller förlust 

§9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§10.Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

§11.Beslut om styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår samt beslut om årsavgifter. 

§12.Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av ordförande, övriga 

ledamöter och suppleanter  

§13. Val av revisorer 

§14. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för att förbereda de val, som enligt 

punkterna 13, 14 och 15 ska förekomma vid nästkommande ordinarie årsmöte. 

§15 Behandling av motioner och propositioner samt annat beslutsmässigt ärende 

§16. Övriga ärenden, som av styrelsen hänskjuts till årsmöte eller som av medlem anmälts till 

styrelsen för behandling på mötet. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och inkommit till 

styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Till ärendet skall styrelsen avge utlåtande och förslag till 

beslut 

1.Beslut om ett medlemskap samt stadgeändringar bilaga bifogas 

 



BANKs Verksamhetsberättelse   

för perioden 2019-2020 

Styrelse vald på årsmöte 2019-02-15 

Ordförande Bengt-Olof Svensson  

V ordförande Janneke Plomp 

Sekreterare Berit Roos 

Kassör Ulf Bergstrand 

Ordinarie ledamot Malin Thestrup 

Suppleant Roland Andersson 

Suppleant Mats Hellstenius 

Revisor Britta Tykesson avsagt sig uppdraget 

Revisor Charlott Hammarberg 

Pga Corona epidemin har inget årsmöte kunnat hållas under 2020 så den valda styrelsen 2019 har efter tillfrågan fortsatt sitt 

uppdrag även under 2020 och första halvåret 2021 

Styrelsemöten 

Styrelsen som valdes den 15 februari 2019 Vätterleden, Jönköping har haft 18 st protokollförda möten 

Medlemmar 

Medlemsinbetalningar har ordnats via SKK 

2019-12-31 hade BANK 89 medlemmar och 2020-12-31  hade BANK 98 medlemmar 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgiften har varit BANK 150 för fullmedlem och 50 för familjemedlem, och att uppfödare kan anmäla sin valpköpare 

1:a året gratis 

Bankgiro 

Bankgirot för BANK hade vid årsskiftet 2019/2020 en behållning av 15.720:93 samt 2020/2021 20.647:93 

www.bassetartesienklubben.se 

Webmaster för klubbens hemsida har fram till årsskiftet 20/21 varit Ulla Alfredsson. From2021 uppdaterar Berit Roos tills 

vidare. Sidan uppdateras kontinuerligt.  

Avelsråd och valphänvisare 

Avelsråd har Barbro Hägg och Janneke Plomp. Valphänvisare har varit Barbro Hägg 

Avelsråden har sammanställt Årsboken 2018 och Årsboken 2019 som har lagts på hemsidan 

 

FramtidsgruppenSBaK 

BANK har ingått i framtidsgruppen och redaktionsråd för Bassetbladet 



Möten/Konferenser 

BANK deltog under 2019 i Jakthundsdagen i Åkulladagen, Jaktmässan i Sunne,  var representerade på Tullgarn och Stora 

Stockholm, samt jaktmässan i Jönköping 

13-14 juli 2019 Anordnades aktivitetshelg Stora Segerstad för BANhundar 

BANK deltog i drevprovskonferansen den 25 augusti 2019 

Under 2020 har pga Corona epidemin ingen medlemsverksamhet förekommit 

RAS 

Rapporteringsformulär för sjukdomar är framtaget och ligger på hemsidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsbokslut BANK period 2019-01-01 tom 2019-12-31 

Intäkter 

Resultaträkning    2017  2018  2019 

Innestående medel överförd   7925,6  8554,68 10.180,18 

Medlemsavgift    7550  8700  10.950 

Kennelannonser    500  500        400 

Lotteri        1310  - 

Handkassa            1.310 

Aktivitetshelg Stora Segerstad       10.025 

Summa intäkter    15975,68 19064,68 32.865,18 

Utgifter 

Hemsidan     987,50  1007,50 1.101,25 

SBaK Försäkring+ medlemsavgift         638 

Medlemsmöte     1462,25 -   - 

Kontorsmaterial och porto   88  224     318 

Aktivitetshelg Stora Segerstad      9.061 

SKK Medlemshantering -18     1200  2.488 

SKK Medlemshantering -17   1000  1097 

SKK Medlemshantering -16   1130  - 

Årsmöte       2910  1.360 

Bankkostnader    903  906      903 

Drevprovsstarter    500  -  -  

Övrigt      1350,25 230  1.275 

Summa utgifter    7421  7574,50 17.144,25 

Vinst/Förlust      +8554,68      +11490,18 15.720,93 

 



Balansräkning 

Bankgiro     15.720,93 

Handkassa      0 

Fordran      0 

Lager       0 

Summa skulder och eget kapital +15.720,93 

 

   

Årsbokslut BANK period 2020-01-01 tom 2020-12-31 

Intäkter 

Resultaträkning    2018  2019  2020 

Innestående medel överförd   8554,68 10.180,18 15.720:93 

Medlemsavgift    8700  10.950  11.793:- 

Kennelannonser      500        400  - 

Lotteri      1310  -  - 

Handkassa          1.310  - 

Aktivitetshelg Stora Segerstad     10.025 - 

Summa intäkter    19064,68 32.865,18 27513:93 

Utgifter 

Hemsidan     1.007,50 1.101,25   1.320:- 

SBaK Försäkring+ medlemsavgift       638        656:- 

Medlemsmöte     -   - 

Kontorsmaterial och porto   224     318         743:_ 

Aktivitetshelg Stora Segerstad    9.061 

SKK Medlemshantering -18   1200  2.488     3.241:- 

Årsmöte     2910  1.360 



Bankkostnader    906      903         906:- 

Övrigt      230  1.275 

Summa utgifter    7574,50 17.144,25    6.866:- 

Vinst/Förlust        11.490,18 15.720,93 20.647:93 

 

Balansräkning 

Bankgiro     20.647,93 

Handkassa      0 

Fordran      0 

Lager       0 

Summa skulder och eget kapital +20.647,93   

Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse Basset Artėsien Normand klubben 2019 

Vid granskning av klubbens räkenskaper inklusive årsredovisning och bokföring för verksamhetsåret 

2019 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och utgifter är styrkta av verifikationer. 

Kontantkassan och bankkonton har kontrollerats. 

Förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt protokoll föranleder ingen anledning till 

anmärkning. 

Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.  

2020-03-17 

Charlotte Hammarberg  



 



Budget 2021/2022 

Intäkter 

Överfört från 2020     20.647,93 

Medlemsavgifter     10 000 

Kennelannonser           600 

Summa       31.247,93 

 

Utgifter 

Årsmöte 2021         3.000 

Deltagande i mässor och övriga arrangemang     5.500 

Kontorsmaterial         1 500 

Medlemsavgift till SBaK              98 

Försäkring via SBaK             650 

Bankgiroavgift             909 

Hemsidesavgift          2.000 

Medlemsadministration SKK         3.300 

Övrigt och oförutsedda utgifter         2.500 

Summa          19.457 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSPLAN BANK 2021-2022 

 

Verka för rasens utveckling 

 

Workshop med testa på drevprov eller spårprov 

 

Uppfödar/Medlemsträff i samband med annan verksamhet 

 

Hemsida 

Stödja webmastern med utvecklingen av hemsidan.  

 

Basset-Bladet 

Ingå i framtidsgruppen som utvecklar tidningen till en ännu bättre läsupplevelse. 

 

Medlemmar 

Aktivt arbeta för att öka antalet medlemmar i BANK genom att sprida kunskap om rasen och 

dess fördelar. 

Genom att bla delta i jaktmässor och liknande arrangemang 

 

Årsboken 

Se till att årsboken upprättas och läggs på hemsidan även fortsättningsvis 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer 

Val av styrelse 

Bengt-Olof Svensson ordförande omval  1 år 

Janneke Plomp    omval  2år 

Roland Andersson    nyval  2år 

Mats Hellstenius suppleant  omval  1 år 

Eva Nihlén suppleant   nyval  1 år 

Kvarstående styrelseledamöter Ulf Bergstrand Berit Roos 1 år 

Val av revisorer 

Charlott Hammarberg revisor  omval  1 år 

Carolin Larsson revisor   nyval  1 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

 Förslag till förändring av medlemskap inom SBaK´s klubbar  
Förslaget till gemensamt medlemskap finner ni nedan. En stadgeändring bör ske för att undvika 
tveksamheter då ett gemensamt medlemskap skall genomföras. Nedan ”§3 Medlemskap för Rasklubb” 
beskriver vilken ändring som skall till. När rasklubbarna tagit beslut om denna ändring och bifallit 
förslaget om ett, medlemskap och fullmäktige(SBaK) beslutat om bifall kommer ny medlemskapsordning 
genomföras.  
För att en ändring av stadgarna skall gå igenom krävs att förslaget stöds av tre fjärdedelar av de 
mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med 
enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens 
stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av specialklubben.  
Om ni har detaljfrågor eller funderingar kring detta förslag kan ni prata med Patrik Särenfors på telefon 
070-5397981 eller Ronny Westerlund på telefon 070-525 06 92. Vi föreslår också att ni på årsmötet har 
en representant ifrån CS som kan svara och förklara om det skulle behövas.  
Bakgrund  
• Den fråga som framtidsgruppen tittat närmare på är ett medlemskap för SBaK och en rasklubb.  

• SBaK är specialklubb liksom tidigare med huvudansvar för samtliga Bassetraser.  

• Ett medlemskap innebär att det aldrig behöver uppstå funderingar kring om jag är medlem i SBaK 
och/eller min rasklubb eller enbart rasklubben osv.  

• Fördelarna är bl a som tidigare redovisats, att oklarheterna om och var man är medlem försvinner, 
arbetsbördan för provkommissarier underlättas, alla får tillgång till Bassetbladet och som medlem 
betalar man in endast en medlemsavgift!  

• Det innebär dock att den som enbart vill vara med i rasklubb resp. specialklubb inte kan välja bort den 
ena eller den andra.  

• Ett medlemskap innebär att man som medlem kan delta i samtliga arrangemang anordnade av SBaK 
samt den rasklubb inom SBaK man tillhör.  

• Det är även möjligt att tillhöra fler än en rasklubb men då tillkommer en kostnad.  

• SBAKs avgiftsdel är lika oavsett ras, då denna beslutats av fullmäktige.  

• Genom detta förslag bedöms att avgiften till SKK för medlemshantering kommer att reduceras 
(ca25kr/medlem vilket ser ut att ge en besparing >37kkr per år). Detta tillsammans med att det endast 
blir ett medlemskap kommer att ligga medlemmarna till gagn. I uppstarten dock kommer det att kräva 
en infasning. Tidigast fullmäktige 2022 kan denna sänkning bli aktuell.  

• Framtidsgruppen uppfattar också att denna variant av medlemskap känns mer ”medlemsnära” och 
mindre förvirrande för nyblivna hundägare.  
 
Genomförande  
• Medlemsavgiften fastställs av varje rasklubb som tar in avgiften och sedan överför av fullmäktige 
beslutat belopp till CS.  
  



Svenska Bassetklubben MOTION/PROPOTION ATT LÄGGA 

TILL ER RASKLUBBS ÅRSMÖTE 

    

2020-02-09 

Under senare år har SBaK arbetat med våra s.k. Framtidsfrågor. Till att börja med var det genom 

en större arbetsgrupp där personer deltog från såväl lokalavdelningar som rasklubbar. Under 

senaste året har en mindre grupp inom SBaK CS arbetat vidare med de tankar och idéer som 

framkom. 

De idéer som alla var överens om och som SBaK CS fick i uppdrag att genomföra var: 

• Ett medlemskap 

• En gemensam tidning 

• En gemensam hemsideslösning 

De två senare punkterna har vi redan påbörjat en förändring men med förslaget om ett medlemskap 

har vi fått dryfta det finstilta inom vår specialklubb såsom stadgar etc. tillsammans med SKK:s 

jurist. 

Med detta brev bifogas ett dokument som sammanställts av de två inom SBaK CS som 

förtjänstfullt har arbetat med dessa frågor, Ronny Westerlund och Patrik Särenfors.   

Lokalavdelningarna behöver bara ta denna text samt bifoga som information vid sina årsmöten 

samt att därtill förbereda sig för beslut i medlemsfrågan på Bassetfullmäktige i Jönköping 2020-

05-09. 

Däremot kräver själva medlemskapshanteringen, enligt SKK:s jurister, en stadgeändring för er 

som rasklubb. Detta måste alltså tas upp till beslut vid ert kommande årsmöte enligt nedan:   

(Stadgetexten är hämtad ur SKK:s Typstadgar för Rasklubbar, som gäller inom SKK från 2018-

01-01.) 

För ändring av stadgarna enl. ovan krävs det att beslutet stöds av tre fjärdedelar av de 

mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ert ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas 

med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie.  

Ändring/tillägg till rasklubbens stadgar, första stycket i §3 (tillägget i kursivt).  

§ 3 Medlemskap: 

Enskild person kan bli medlem i rasklubben.  Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som 

medlem i SBaK i form av gemensamt medlemskap. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om 

medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denna ändring förutsätter att beslut tas om Ett medlemskap under Bassetfullmäktige 2020. 



Från BANK:s styrelse Motion 1 

 

Ändring/tillägg till rasklubbens stadgar, första stycket i §3 (tillägget i kursivt).  

§ 3 Medlemskap: 

Enskild person kan bli medlem i rasklubben.  Medlem i rasklubben ansluts automatiskt som 

medlem i SBaK i form av gemensamt medlemskap. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om 

medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denna ändring förutsätter att beslut tas om Ett medlemskap under Bassetfullmäktige 2021. 



 



 



 



 



 


