Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020-01-20
Närvarande: Ulf Bergstrand, Bengt-Olof Svensson, Berit Roos, Malin Thestrup Roland
Andersson, Mats Hellstenius
Ej närvarande:Janneke Plomp
Adjungerade§ 11: Lars-Olof Alfredsson, Agneta Davidsson

§1 Mötet öppnas
Bengt-Olof hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet
§2 Val av ordförande
Bengt-Olof väljs till ordförande
§3 Val av sekreterare
Berit väljs till sekreterare
§4 Val av justeringsman
Mats väljs till att justera dagens protokoll
§5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§6 Inkommande post
2019-12-17 Från CS ang Basset Blue de Gascon
2019-11-12 Från SMÖKK att bokning av lokal för årsmöte är klar
2019-10-20 Utbildning
2019-10-202019-12-02 Faktura från CS försäkring + medlemsantal vidarebefordrad till Ulf
§7 Utgående post
2019-12-12 Svar revidering av drevprovsregler
2019-11-08 Framflyttning av årsmöte till CS
§8 Hemsidan
§9 Ekonomi
Det finns 15.720:93 och vi har 88 medlemmar (10 st anmälda av uppfödare)
§10 Mötets aktuella frågor
Enligt skrivelse från CS vise ordförande med frågeställningen. Kan Basset Blue de Gascon ingå i som
medlemmar i BANK? Styrelsen beslutade att vi välkomnar BBdG.

Utbildning ny hemsida
BANK tycker att utbildningen för ny hemsida är för dyr för klubben och beslutar att för tillfället inte
deltaga.
Årsmötet
Handlingar till årsmötet
Berit frågar Håkan Hemäng om han kan sitta ordförande på vårt årsmöte
Förtäring årsmötet
Mats ser vad han kan fixa för bjudrätt till årsmötet till nästa möte
Val av delegat till fullmäktige CS
Bengt-Olof väljs till BANK:s representant till fullmäktige den 9 maj 2020
Bassetbladet
Stoppdatum 15 februari
Bengt-Olof skriver
§11 Övriga frågor
Valberedningens representanter inbjudna, genomgicks vilka i styrelsen som kan tänka sig omval och
vilka som avgår
Inköp/distribution av produkter BANK, frågan tas upp på årsmötet
Vi hänskjuter frågan om vektorisering (ca 2000) av logga
Inkommen skrivelse från Susann Karlsson till webbmaster
Styrelsen beslutar att skrivelsen inte skall ligga hemsidan. Där kommer resultaten när alla
uträkningar är klara, men kan ligga på facebooksidan, Berit vidarebefordrar till Malin
§ 12 Nästa möte
Nästa möte den 24 februari 2020 kl 19.00
§13 Mötet avslutas
Vid penna
Berit Roos’

Justeras

Bengt-Olof Svensson

Mats Hellstenius

Ordförande

Jussteringsman

