
Protokoll fört vid telefonmöte 2016-04-05 

Närvarande: Carolin Larsson, Ulf Bergstrand, Roland, Andersson, Berit Roos 

Anmält förhinder: Andreas Fager Janneke Plomp Henrik Johansson 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande  

Carolin väljs till ordförande för mötet 

§3 Val av sekreterare 

Berit väljs till sekreterare för mötet 

§4 Val av justeringsman 

Roland Andersson väljs att justera dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

2016-03-18 från Paula Sunebring ang önskemål om fler hundar 

2016-03-24 Justerat årsmötesprotokoll 

Mail från La NordÖstra om hundbilder till deras mässor 

Mail från Susanne Karlsson ang årets spårhund 

§7 Utgående post 

2016-03-17 Skickat årsmötesprotokoll för justering 

§8 Hemsidan 

2016-03-24 Skickat uppdatering av vandringspriser till webbmaster 

2016-03-26 Skickat årets resultat och årsmötesprotokoll till webbmaster för publicering 

§9 Ekonomi 

På Bg 5.046:18 kronor, antalet medlemmar i dagsläget 56 st 

§10 Mötets aktuella frågor 

Bassetbladet stoppdatum 15 maj 

Andreas skriver ordförandes rader och något från årsmötet, Berit bidrar med bilder, vi sätter in en 

blänkare om att Årsboken finns att hämta på hemsidan 

Exteriördomarkonferansen 16 april 2016 

Gunilla har lämnat återbud för Pelltorparens Akilles. Har vi fler hundar att skicka till konferansen? 

Carolin och Berit ringer snarast och kontaktar några hundar för ev visning. 



Susanne Karlsson mail beträffande årets spårhund 

Följande gäller: 

Statuter för uträkning av årets viltspårhund inom Svenska Bassetklubben: 

För att en hund ska bli Årets Viltspårshund i en av SBaK´s raser krävs det att hunden under året tagit 

minst ett förstapris i viltspår samt gått ytterligare ett prissatt spårprov. 

§11 Övriga frågor 

SBaK:s revisor Anso Pettersson har påpekat för SBaK att BANK inte får skicka någon representant till 

Fullmäktigemötet i maj eftersom BANK inte fanns vid årsskiftet. 

BANK fanns i registret som vilande klubb och startades upp igen våren 2015 via en interimstyrelse 

och hade vid årsskiftet 2015/2016 30 st fullbetalande medlemmar. Bank avvaktar SBaK:s 

ställningstagande den 12 april och meddelar vår valda fullmäktigerepresentant vad som gäller. 

§ 12 Nästa möte 

Hålls den 10 maj om vi får skicka representant till fullmäktigemötet annars den 31 maj  

§13 Mötet avslutas 

Carolin avslutar mötet och tackar deltagarna för visat intresse. 

Vid pennan 

 

 

Berit Roos 

Justeras: 

 

 

Carolin Larsson      Roland Andersson 

Ordförande för mötet     Justeringsman 


