
Protokoll fört vid Telefonmöte 2016-11-29 kl 20.00 

Närvarande: Andreas Fager, Ulf Bergstrand, Carolin Larsson, Janneke Plomp, Roland 

Andersson, Berit Roos  

Ej närvarande: Henrik Johansson 

§1 Mötet öppnas 

Andreas förklarar mötet öppnat 

§2 Val av ordförande 

Andreas valdes till ordförande 

§3 Val av sekreterare 

Berit valdes till sekreterare 

§4 Val av justeringsman 

Janneke valdes att justera dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes,  

Sammanträde 2016-11-29 inställt och flyttat till 7/12 

§6 Inkommande post 

Mail 2016-10-06 Motioner till Kennelfullmäktige 2017 

Mail 2016-10-30 Program för specialklubbskonferans SKK 2017 sista anmälan 4 december 

Andreas fått mail från Holland ang ögonsjukdomar 

§7 Utgående post 

Andreas svar till frågeställare från Holland 

§8 Hemsidan 

§9 Ekonomi 

På kontot finns 6.975:68 och vi har 64 medlemmar 

§10 Mötets aktuella frågor 

Beslut ang Årsmötet/Medlemsträff 

Årsmötet hålls som annonserat (enbart årsmöte) Vätterleden 11 mars Berit bokar 

Tanken är att medlemsmöte ordnas 29 april eftermiddag/kväll i Tydinge (vid dubbelutställning som 

Bassetklubben La Syd håller den 29-30 april 2017) med information om hur det går till på ett 

drevprov samt genomgång av drevprovsregler. Vår förhoppning är att många passar på att anmäla 

sig till dubbelutställningen samtidigt. Det finns många stugor att hyra för övernattning 

Rapporteringsformulär för sjukdomar presenteras på årsmötet och gås igenom vid BANträffen 



Carolin skickar påminnelse om inbetalning för kennelannonser på hemsidan bet före 2017-01-01 

enligt beslut annars plockas annonsen bort 

Bassetbladet  

Andreas har skrivet ordförandes rader, Berit fixat annons om årsmöte, Avelsråden skickat julhälsning 

§11 Övriga frågor 

Andreas redogör från möte om SKK:s organisation 

Väcktes frågan om vi skall skicka ut info till BANägare om att rasklubben inte är vilande längre och 

att vi gärna ser att de anmäler sig som medlemmar på vår hemsida 

Till nästa möte inbjuds avelsråd, valberedning och revisorer 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte är den 17 januari 2017 kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Andreas tackar de närvarande och önskar God Jul och Gott Nytt år 

Vid pennan 

Berit Roos 

 

Justeras: 

Andreas fager      Janneke Plomp 

Ordförande      Justeringsman 


