
Protokoll fört vid telefonmöte 2016-08-30 

Närvarande: Andres Fager, Berit Roos, Ulf Bergstrand, Henrik Johansson, Roland Andersson  

Ej närvarande Carolin Larsson, Anmält förhinder: Janneke Plomp 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande 

Andreas valdes till ordförande 

§3 Val av sekreterare 

Berit valdes till sekreterare 

§4 Val av justeringsman 

Henrik valdes att justera dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Mötet  den 12 juli inställt  

§6 Inkommande post 

2016-07-11 mail med Domarkompendium för BAN från Eva Pettersson 

2016-07-26 mail från Susanne Karlsson med begäran om verksamhetsplan+budget 

2016-08-22 mail från Håkan Hemäng med påminnelse om anmälan till drevprovskonferansen den 28 

augusti 

2016-08-28 från CS Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram (1 mars 2017till SKK) 

2016-08-28 från CS Angående ED Screening för kondrodystrofa raser 

§7 Utgående post 

2016-07-27 mail till Susanne Karlsson med begärda handlingar 

2016-08-16 mail till Eva Pettersson med material till Bassetbladet 

§8 Hemsidan 

Domarkompendiet inlagt 

Fattas under fliken Årets hund SBaK-  info om att endast prov i SBaK:s regi räknas  

§9 Ekonomi 

På kontot finns 3.825:68 och vi har 55 medlemmar 

§10 Mötets aktuella frågor 

Frågan om hur går vi vidare med bilagan som följde med RAS 

Bordlades till nästa möte eftersom Carolin ej var närvarande 

 



Aktivitet under hösten för BANKmedlemmar diskuterades. Andreas undersöker till nästa möte om 
att ev. hyra Rabbe gård (Jägarförbundets regi) och där ha något arrangemang. Övriga funderar på 
annat lämpligt ställe 

 
Bassetbladet stoppdatum 15 augusti 

Andreas har skrivit Ordförandes rader, avelsråden har skrivet och påtalat vikten av drevprov  

§11 Övriga frågor 

Kennelannonser hemsidan 

Finns idag olika inbetalningsdagar. Beslutades att debitera alla från årsskiftet för att förenkla för 

kassören 

Thure Davidsson deltog för BANK:s räkning i drevprovskonferansen i Jönköping och inbjuds till nästa 

möte för redovisning 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte den 13 september kl. 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Andreas tackade de närvarande och avslutade mötet 

 

Vid pennan 

 

Berit Roos 

 

Justeras: 

 

Andreas Fager      Henrik Johansson 

Ordförande      Justeringsman 


