
Protokoll fört vid telefonmöte 2020-05-26 

Närvarande: BO S, UB, BR, JP, MT, RA 

Anmält förhinder: MH 

§1 Mötet öppnas 

BO S Öppnade mötet 

§2 Val av ordförande 

BO S 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 kompletteras med inställt möte och nytt datum 

§6 Inkommande post 

2020-04-15 Från SKK om förlängda restriktioner 

2020-04-30 Utökning av rasregister Petra Högberg 

2020-05-05 SKK utdrag ur kommande CSprotokoll 

2020-05-08  CS Info ang SM viltspår 

2020-05-05 SKK aktiviteter online 

2020-05-17 SKK beslut ang viltspår 

§7 Utgående post 

2020-05-02 Svar ang utöknig rasregister Petra Högberg 

§8 Hemsidan 

Hanhundslistan uppdaterad 

§9 Ekonomi 

Det finns 15.124:93 och vi har 88 medlemmar (10 st anmälda av uppfödare) 

§9B Au-beslut 

Styrelsen tillstyrkte aubeslut av Petra Högberg som domare alla Bassetraser 

§10 Mötets aktuella frågor 

Årsmötet skall hållas den 22 augusti om genomförbart.Tid och plats meddelas meddelas på hemsida 

och facebook. Planerad ordförande för mötet kontaktad och ställer upp 



Årsmöteshandlingar läggs på hemsidan 7 dagar före dvs 15 augusti 

Genomgång av Årsmöteshandlingar bordlades till nästa möte 

Genomgång av motioner bordlades till nästa möte 

Bassetbladet 

Bassetbladet nr 2 utgår- istället kommer ett Bassetblad 2/3 under sensommaren 

§11 Övriga frågor  

Fullmäktigemöte är planerat att hållas helgen den 19-20 september 

Ursula Nielsens minnespris 2019 går till Motvindens Åska Ägare:Kim Klint skickat till Kim Klint 

CS har beslutat att plocka bort telefonkonferansen och att vi istället bokar ett annat gratis telefon 

konferansnummer .Tydligen var detta redan gjort då vi inte kom in på vanliga numret. 

Drevprovskonferens CS Jönköping planerad till den 23 augusti 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte den 11 augusti kl 19.00 

§13 Mötet avslutas 

BO S avslutade mötet och tackade de närvarande 

Vid Pennan 

Berit Roos 

Justeras: 

Bengt Olof Svensson      Janneke Plomp 

Ordförande       Justeringsman 


