
Protokoll fört vid Telefonmöte 2015-11-24 kl 20.00 

Närvarande: Berit Roland, Carolin, Andreas. Ulf 

Ej närvarande: Söra, Janneke 

§1 Mötet öppnas 

Andreas hälsar välkommen och öppnar mötet 

§2 Val av ordförande 

Andreas 

§3 Val av sekreterare 

Berit 

§4 Val av justeringsman 

Ulf 

§5 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

Mail från Paula Sunebring om kompendiet till exteriördomarkonferansen 

Mail från Christina Järveback exteriördomarkonferansen domarkompendiet bör vara klart i 

december 

Mail från Susanne Karlsson med synpunkter på protokoll 

Protokoll från SKK föreningskommittén 

Mail från Catrin Hultén ang utökning av Rasregister Bo Paulsson, mötet godkände ansökan 

Carolin har fått inbjudan om deltagande i Mastungadagar den 7 juli 2016 hon undersöker om SBaK 

La väst skall deltaga och om vi kan dela monter – annars deltar BANK ev själv. 

§7 Utgående post 

Påminnelsemail till Paula Sunebring om det hon tyckte borde ändras i domarkompendiet till 

exteriördomarkonferansenkonferansen 

§8 Hemsidan 

Årsmötesannonsen skickas till webbmaster för införande 

§9 Ekonomi  

I dagsläget har vi 24 betalande medlemmar och behållning på bankgirot är 5.677:-kronor 

§10 Mötets aktuella frågor 

Bassetbladet stoppdatum 1 november Andreas har skrivit ordförandes rader, Berit har skickat bilder 

från mötet i Hökensås, samt skickat annons om Årsmötet 



Kallelse till årsmöte i mars 

Berit har bokat konferansrum den 12 mars 2016 (telefon Britt-Marie) Rattugglan i Mariestad mellan 

kl 13.00-17.00 och skall återkomma med antal när anmälningstiden har gått ut. Bank bjuder på 

eftermiddagsfika 

Alla tar sig en funderare på vad vi bör ha med i verksamhetsplanen  

Vi behöver en ordförande för årsmötet Andreas och Berit gör förfrågningar 

Exteriördomarkonferansen i april 2016 

Vi hoppas få svar från Paula Sundebring om ändringar snarast annars använder vi kompendiet som 

finns och plockar bort raderna om SRD. 

Andreas och Carolin gör förfrågan till hundägare om hundar att visa 

Framtidsgruppen i CS 

Carolin har anmält sig till framtidsgruppen som BANK:s representant 

§11 Övriga frågor  

Roland har en fråga om samlat inköp av hundvästar, billigare pris om vi beställer många. Han tar 

fram priser till nästa möte. Bild på hund med väst skickas till webbmaster- 

RAS har kompletterats av avelsråden  och skickas på nytt till CS 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 19 januari kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Andreas avslutar mötet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 

Vid pennan 

Berit Roos  

Sekreterare 

 

Justeras 

Andreas Fager     Ulf Bergstrand 

Ordförande     Justeringsman 


