
Årsbokslut BANK period 2018-01-01 tom 2018-12-31 

Intäkter 

Resultaträkning    2016  2017   2018 

Innestående medel överförda  6427,18 7925,68  8554,68 

Medlemsavgifter    6450  7550   8700 

Kennelannonser    200  500   500 

Lotteri           1310 

Övrigt      145  

Summa intäkter    13222,18 15975,68  19064,68 

 

Utgifter 

Hemsidan     387,50  987,50   1007,50 

Medlemsmöte       1462,25  

Kontorsmaterial och porto   359  88   224 

SKK Medlemshantering -18        1200 

SKK Medlemshantering -17     1000   1097 

SKK Medlemshantering -16   800  1130 

Årsmöte     2252     2910 

Bankkostnader    603  903   906 

Drevprovsstarter      500    

Övrigt        1350,25  230 

Summa utgifter    5296,5  7421   7574,50 

 

Vinst/Förlust    +7925,68 +8554,68  +11490,18 

 



 

Balansräkning 

Bankgiro     10180,18 

Handkassa     1310 

Fordran      0 

Lager       0 

Summa skulder och eget kapital +11490,18   

 

 

 

 

 

OBS inget material från revisorerna finns att 

tillgå i dagsläget 2019-02-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget 2019 

Intäkter 

Överfört från 2018     11.490,18 

Medlemsavgifter     10 000 

Kennelannonser           500 

Summa       21.990,18 

 

Utgifter 

Årsmöte 2019         3.000 

Deltagande i mässor och övriga arrangemang     4.500 

Kontorsmaterial            500 

Medlemsavgift till SBaK              77 

Bankgiroavgift             906 

Hemsidesavgift          1.000 

Medlemsadministration SKK         2.100 

Övrigt och oförutsedda utgifter         2.500 

Summa          14.583,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSPLAN BANK 2019-2020 

 

 

 

Verka för rasens utveckling 

 

Workshop med testa på drevprov eller spårprov 

 

Medlemsträff i samband med annan verksamhet 

 

Hemsida 

Stödja webmastern med utvecklingen av hemsidan.  

 

Basset-Bladet 

Ingå i framtidsgruppen som utvecklar tidningen till en ännu bättre läsupplevelse. 

 

Medlemmar 

Aktivt arbeta för att öka antalet medlemmar i BANK genom att sprida kunskap om rasen och 

dess fördelar. 

Genom att bla delta i jaktmässor och liknande arrangemang 

 

Årsboken 

Se till att årsboken upprättas och läggs på hemsidan även fortsättningsvis 

 

 

 

 

 

 

 



Valberedningens förslag till ny styrelse 

 

Bengt-Olof Svensson ordförande omval  1 år 

Ulf Bergstrand styrelsemedlem  omval  2år 

Berit Roos styrelsemedlem  omval  2 år 

Malin Thestrup styrelsemedlem  fyllnadsval 1 år (ersätter Carolin Larsson) 

Roland Andersson suppleant  omval  1 år 

Mats Hellstenius supplent  nyval  1 år 

Charlott Hammarberg revisor  nyval  1 år 

Britta Tykesson revisor   nyval  1år 

Kvarstående Janneke Plomp 1 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uppgift om övriga ärenden som skall behandlas enligt §7 punkt 18 

Fråga lyft från Centralstyrelsen/Framtidsgruppen/ Ordförandekonferansen att behandlas vid årsmötet 

Ett medlemskap 

Den fråga som framtidsgruppen tittat närmare på är detta med ett medlemskap.  

SBaK är specialklubb med huvudansvar för samtliga bassetraser, 6 stycken. 

Ett medlemskap innebär att man som medlem kan delta i samtliga arrangemang anordnade av 

SBaK samt den rasklubb man tillhör.  

 

Medlemsavgiften fastställs av att varje rasklubb. SKK tar in avgiften som förut och då ingår ett 

medlemskap till SBAK av fullmäktige beslutat belopp till CS.  

 

SBAK med lokalavdelningars avgiftsdel är lika oavsett vilken ras då denna redan beslutats om i 

fullmäktige. 

 

Fördelen med ett medlemskap innebär att det aldrig behöver uppstå funderingar kring om jag 

är medlem i SBaK och/eller min rasklubb, eller enbart rasklubben osv.  

Så gott som samtliga prov och aktiviteter kräver att man är med i sin specialklubb, SBaK. 

Den som i dagsläget enbart vill vara med i sin rasklubb, resp i specialklubben kan inte längre 

välja bort antingen det ena eller det andra och detta uppskattar vi handlar om cirka 25% av 

medlemmarna.. 

Fördelarna är bl a som tidigare redovisats, att oklarheterna om och var man är medlem 

försvinner, arbetsbördan för provkommissarier underlättas, alla får tillgång till BB och som 

medlem betalar man in endast en medlemsavgift! 

 

Genom detta förslag bedöms att avgiften till SKK för medlemshantering kommer att reduceras 

vilket kommer att ligga medlemmarna till gagn. 

 

Framtidsgruppen uppfattar också att denna variant av medlemskap känns mer ”medlemsnära”. 

 


