
Protokoll BANKs styrelsemöte 220510  

Närvarande: MH, SK, WE , BR 

Anmält förhinder: RA,JP,UB  

 

 1 Mötet öppnas Ordförande Mats öppnade mötet och hälsade alla välkomna till vårt digitala möte 

2 Val av ordförande MH valdes 

3 Val av sekreterare SK valdes 

4 Val av justeringsman WE valdes 

5 Föregående protokoll. Föregående protokoll har inte inkommit från justeringsrundan, ej heller det 

konstituerande mötets protokoll. 

6 Inkommande post. Ingen inkommande post 

7 Utgående post. Ingen utgående post 

8 Hemsidan/ FB. Diskussion angående nuvarande hemsida och dess utseende samt om vi ska skapa 

en ny. Hemsidan vi har är betald ett år framöver. Argument för ett byte är att skapa en modernare sida 

som fler än en person kan uppdatera. Frågan bordlades. Alla i styrelsen uppmanas nu att titta på 

befintligt sida och komma med förslag på uppfräschande åtgärder som gör sidan mer attraktiv. Man 

mailar sina förslag till hela styrelsen, innan 7/6. 

Gällande FB sidan har MT ( utanför styrelsen) meddelat att hon kan fortsätta med den, styrelsen 

behöver bistå med aktuellt material och bilder. 

 

9 Ekonomi. I kassan finns idag 10 653 kr enligt BR. Ingen överlämning har ännu skett från 

föregående kassör till ny kassör, då banken måste godkänna ny firmatecknare. Detta har inte kunnat 

ske då årsmötesprotokollet samt det konstituerade mötesprotokollet inte har anlänt påskriva ännu. 

10 Mötets aktuella frågor 

• Justering av protokoll, nytt förslag från sekreteraren presenterades. Förslag att styrelsen efter 

våra möten får ett protokoll mailat från sekreteraren att granska. Man har sedan en vecka på 

sig att komma med synpunkter, därefter anses protokollet justerat. SK Kollar upp formalia 

kring detta. 

 

• Stadgeändringen var i processen ligger vi? De nya typstadgarana som skulle varit tagna sedan 

länge har inte tagits av BANK. Nya typsstadgar är redan på gång från SKK.  Det verkar som 

dessa nya då skall tas av nästa årsmöte. ¨ 

 

• Bassetbladet: Manusstopp 15/5, vem vad skriver vi? MH skriver ordförandes rader och lite 

om ny uppfödare, mailar till styrelsen för ev synpunkter. Styrelsen behövde också bistå med 

aktuellt material och bilder. 

 

• Aktivitetsförslag/ verksamhetsplan – Vad gör vi? Mats presenterade lite tankar kring 

verksamheten framöver, MH och SK har skrivit ihop ett förslag med aktiviteter och dessa 

behöver nu tidsättas och sedan presenteras igen. MH hade förslag på två olika aktiviteter som 

skulle kunna ligga nu sensommar och höst och skall gå vidare att undersöka detta. 

 



11 Övriga frågor inga övriga frågor framkom 

12 Nästa möte mötet är 7/6 första tisdagen i månaden enligt tidigare beslut 

13 Mötet avslutas ordförande avslutade mötet och tackade för allas deltagande 

 

Sekreterare: Susanne Karlsson 

 

Justeras. 

 

Ordförande Mats Hellstenius    Justeringsman Wiktor Eriksson 


