
Styrelsemöte 2018-01-16 kl 20.00 

Närvarande: Carolin Larsson, Berit Roos, Janneke Plomp, Roland Andersson, Henrik 

Johansson 

Lämnat förhinder: Ulf Bergstrand, Andres Fager 

 

 

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 till justeringman 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

2017-12-12 Frågor om viltspårprov SKK 

2017-12-22 Remiss från SBaK tas upp under aktuella frågor 

2017-01-09 Påminnelse handledarutbildning SKK fysisk handledarutbildning 

2017-01-01 Uppdaterat material om utställningsrätt hos SKK 

2017-01-13 SKK ang SRD 

2017-01-14 Från webbmaster ang annons om planerad parning 2019 

§7 Utgående post 

§8 Hemsidan 

Uppdaterad med årsmötesannons 

§9 Ekonomi 

Det finns 9.054:68 på kontot och vi har 68 medlemmar 

Carolin skickar mail om betalning av kennelannonser för 2018 

§10 Mötets aktuella frågor 

Genomgång av årsmöteshandlingar som presenteras på nästa möte 



Remiss från SBaK  

Bank:s styrelses svar på frågor som gäller remissen från SBaK 
1/ Gemensamt medlemskap:  
Bank:s styrelse vet inte om behovet finns – men tänker ta upp frågan på vårt 
årsmöte/medlemsmöte den 3 mars 2018 
2/ Gemensam tidning: 
Bank:s styrelse förordar en gemensam tryckt tidning – men tänker ta upp frågan på 
årsmötet/medlemsmötet den 3 mars 2018 
4/ Rasklubbarna: Fråga till Rasklubbarna: Hur upplever ni att er rasklubb fungerar?  
Bank:s styrelse tycker att vi har en väl fungerande Rasklubb – men tar frågan med oss till vårt 

årsmöte/medlemsmöte den 3 mars 

Utöver frågorna i bilagan skulle CS vilja 

be er om namnförslag till en tidningsgrupp/redaktionsgrupp  

BANK:s styrelse tycker att Bassetbladet är ett väl inarbetat namn och att Julnumret hade ett 

trevligt format - men har inga namnförslag till tidnings/redaktionsgrupp 

ha in Era synpunkter på SBaK:s FB-sida. 

BANK:s styrelse tycker att en ren infosida är att föredra 

Berit skickar svar på remissen och övriga frågor till CS 

§11 Övriga frågor 

Webbmasters förfrågan ang annons om planerad parning 2019 

BANK:s styrelse tycker att det är väl lång framförhållning men har annars inga invändningar 

Valberedningen arbetar med förslag till ny styrelse 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte den 20 februari kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Janneke tackar alla som varit med och avslutar mötet 

Vid pennan 

 

Berit Roos 

Justeras: 

 

Janneke Plomp      Carolin Larsson 

Ordförande      Justeringsman 

 


