
Protokoll fört vid Telefonmöte 2021-10-26  

Närvarande: B-OS, UB, JP, BR,MH 

Ej närvarande: RA, EN 

 

§1 Mötet öppnas 

B-OS öppnade mötet 

§2 Val av ordförande 

B-OS valdes till ordförande 

§3 Val av sekreterare 

BR valdes till sekreterare 

§4 Val av justeringsman 

JP valdes att justera dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

2021-09-22 SKK om uppdatering av medlemsavgifter 

§7 Utgående post 

2021-09-23 Uppdatering av medlemsavgifter till SKK 

§8 Hemsidan 

Uppdaterad med ny styrelse 

§9 Ekonomi 

Det finns 17.983:68 och vi har 100 medlemmar (18 st valpköpare) 

§10 Mötets aktuella frågor 

Årsmötet 2022  
Årsmötet 2022 beslutades till den 26 februari Vätterleden, Jönköping  med samtidig 
uppfödarkonferans JP undersöker om Ögonveterinär och Ortoped kan deltaga 
Basset CS vill ha uppgift om vem som kan ta posten som redaktionsråd för ”nytt” Bassetblad MH 
antar uppgiften 
Styrelsen adjungerar MT att uppdatera facebook 
Återremitterat från årsmötet ”Alfredssons sk motion” 
B-OS svarar Alfredsson att vi kommer att ha en uppfödarkonferans efter årsmötet den 26 
februari 2022 där frågorna kommer att belysas. 
Remiss SKK:S förslag till nya typstadgar svar till 1 december 
Styrelsen har inga synpunkter på remissen där den berör Typstadgar för rasklubb med årsmöte 



Bassetfullmäktige godkände ett medlemskap 2021-08-28 det innebär att vi måste ändra i våra 
stadgar inför årsmötet 
 
Bassetbladet 

Stoppdatum 15 november 

Ordförandes rader, annons om årsmöte 

 

§11 Övriga frågor  

Årsmötesprotokoll, och konstituerande mötesprotokoll överlämnat till banken 

Mail short Ulna från Susanne. Behandlas på uppfödarkonferansen 

Uppföljning av förslag på arrangemang se bifogad maillista ifrån MT 

UB har inhämtat offert på märkeskläder, planeras inköp för visning på årsmötet 2022 

MH kontaktar EN om Bleulogga till märkeskläder 

Den punkten på listan avbetad resterande lista överlämnas till  2022 års nya styrelse 

Uppdatering RAS 

Exteriördomarkonferansen ändrad till 2025 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte den 14 december 2021 kl 19.00 

Valberedningen kallas 

§13 Mötet avslutas 

B-OS avslutar mötet och tackar de närvarande 

 

 

Vid pennan 

Berit Roos 

 

Justeras 

 

Bengt-Olof Svensson      Janneke Plomp 

 


