
Protokoll BANKs styrelsemöte 220628 

Närvarande: MH, SK, BR, RA, WE 

Anmält förhinder: UB, JP, 

1. Mötet öppnas Ordförande MH öppnade mötet och hälsade välkomna till vårt digitala möte 

2. Föregående protokoll. Föregående protokoll är justerat och lades till handlingarna.  

4. Inkommande post.  

• Mail från UA ang hemsidan 

• Mail från SKK ang förändrade reseersättningar. SBaK CS jobbar på ett förslag till la och 

rasklubbar, vi avvaktar detta. 

5. Utgående post.  

• Mailsvar till UA ang hemsidan 

6. Ekonomi. Byte av kassör är under pågående process, banken är kontaktad. MH kontaktar UB för 

att betala de räkningar som finns fram tills byte har skett. 

 

7.  Mötets aktuella frågor 

• Aktivitetshelgen.  Vi går ut med en ny kallelse nu via Facebook, MH kontaktar MT igen för 

detta. Alla hundar över fyra månader är välkomna. Styrelsen sprider info också sina kanaler 

till gamla och nya valpköpare. 

• Årsboken. SK har fått kritiklapparna från basset syds utställning tillsänt sig och undrar därför 

om det är felsänt eller om BH (avelsrådet) har avsagt sig att göra årsboken. SK mailar BH och 

frågar. 

• Hulö kvarn, hösten 2023. Här har vi ett förslag på en ”jaktupptakt” i september månad. SK 

kollar datum så detta evenemang inte krockar med annan aktivitet inom SBaK. 

• Årsmötet 2023 skall enligt stadgarna ske 15/2–15/3. MH kommer inte att kunna deltaga 

fysiskt då han kommer att vara utomlands då, så vi behöver snarast bestämma datum och hur 

vi ska kunna ordna detta digitalt, beslut tas på nästa möte. 

• Föreningsfrågor. Vissa saker är oklara för sekreteraren gällande protokollen mm så SK 

kontaktar föreningskommittén SKK för att få svar på detta. 

 

8. Övriga frågor inga övriga frågor fanns 

9. Nästa möte mötet är 28/7 i samband med aktivitetshelgen.  

10. Mötet avslutas ordförande MH avslutar mötet och tackar för delatagndet. 
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