Telefonmöte 2016-02-25 kl 20.00
Närvarande: Janneke Plomp, Carolin Larsson Ulf Bergstrand, Roland Andersson, Berit Roos
Anmält förhinder: Andreas Fager, Söra Holmberg

Dagordning
§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande
Janneke valdes till ordförande
§3 Val av sekreterare
Berit valdes till sekreterare
§4 Val av justeringsman
Carolin valdes att justera protokollet
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§6 Inkommande post
2016-02-20 mail från Christina Järveback om Fullmäktige
2016-02-23 mail från Christina Järveback om Exteriördomarkonferansen
2016-02-24 Mail från Paula Sunebring med svar om Exteriördomarkonferansen
§7 Utgående post
2016-02-12 Mail till BANKmedlemmar med epost om sista anmälningsdag till årsmötet
2016-02-16 Mail till Eva Pettersson med material till Bassetbladet
§8 Hemsidan
Uppdaterad med sista anmälningsdag till årsmötet
§9 Ekonomi
Sista medlemsrapporten har inte kommit ännu. Det finns 5.479:18 på kontot
§10 Mötets aktuella frågor
Berit mailar Paula Sunebring igen och frågar om det räcker med 2 st hundar till
exteriördomarkonferansen
Ursula Nielsen’s vandringspris 2015 går till Banubas Dimma, Berit skickar inbjudan till årsmötet
Material till årsmötet den 12 mars
Verksamhetsberättelse årsbokslut och dagordning klara.

Genomgång av förslag till budget och verksamhetsplan till årsmötet. Mailkontakt tas snarast för att
för att få allt klart
Carolin återkommer om förslag på ordförande för årsmötet och Berit anmäls som sekreterare
Förslag till styrelse gick igenom. Ulf går upp som ordinarie styrelseledamot ersätter Söra
Inga motioner till årsmötet har inkommit
Slutlig bokning av Rattugglan den 25 februari för ca 20 pers med eftermiddagssfika och macka
§11 Övriga frågor
2015 föddes 5 valpkullar med totalt 23 st valpar och 1 valp importerades.
3 nya hanar har meriterats på drevprov och kan tillföras på hanhundslistan
Årets BANhundar i SBaK
Årets utställningshund i SBaK Banubas Dimma, Årets Viltspårhund i SBaK Örngrensgårdens Anja och
Årets drevprovshund i SBaK Banubas Eskil
§ 12 Nästa möte
Nästa möte den 12 mars 2016
§13 Mötet avslutas
Janneke tackade deltagarna och avslutade mötet
Vid pennan
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