Protokoll för BANKs digitala styrelsemöte 2022-09-27
Närvarande: MH, SK, WE, RA, anmält förhinder UB, BR, JP

1. Mötet öppnas. Ordförande MH hälsade oss välkomna och öppnade dagens möte
2. Föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes efter de justeringar som
anmälts tidigare. Protokollet lades till handlingarna.
3. Inkommande post.




Info från SKK ang digitala årsmöten 2023
Info från SKK om förändringar i rasklubbarnas inloggning i Köpa hund
Info från SKK ang digital direktrapportering till hunddata från kommande
utställningar Stockholm Hundmässa och My Dog

4. Utgående post



Fråga till BE om att sitta ordförande på kommande årsmöte
Korrespondens till Sparbanken ang vårt konto

5. Ekonomi. Ingen rapport om exakt kontosaldo förelåg då ordförande och kassör
ännu inte lyckats få tillgång till kontot, vi har tillgångar på ca 10–12 tkr. En skuld
ligger också till MH för utlägg i samband med aktivitetshelgen
MH redogjorde åter för problemen med nuvarande bank. MHs försök att gå vidare
med att byta bank till SEB visar sig vara allt för kostsamt. Sparbanken hävdar att vi
har fel stadgar och dessa måste ändras. MH och SK kollar ser över frågan om våra
stadgar igen och informerar även vår revisor om detta.
6. Mötets aktuella frågor







Hemsidan. SK har fått löfte om extern hjälp att fräscha upp nuvarande hemsida.
Oklart dock hur länge vi är bundna av detta avtal då två olika tidpunkter har förts
fram. Årsskiftet 2022–2023 och till juni 2023. SK kollar med Berit vad som gäller.
Mötet beslutar att SK skall ta över hemsidan och inloggningsuppgifterna till
densamma.
Årsmötet 2023: Detta behöver nu planeras och bokas in. Datum mellan 15/2–15/3
skall väljas. SK kollar med CS och tilltänkt ordförande och återkommer.
Prova på jaktprov i Lenhovda. RA påpekar att detta krockar med SBaKs utställning i
Visby. Helgen har dock valts ut med tanke på när marken är disponibel och att
domare har möjlighet att komma. RA påpekad även att vi skulle behöva ange pris på
rekommenderade boenden, detta undersöker MH och SK och kompletterar med.
Lämpligtvis i samband med att vi går ut med ny inbjudan.
Årsmötet. SK får mandat att planera för datum samt ordförande. Mötet beslutar att
vi ska hålla digitalt årsmöte.



Protokollen. SK ber styrelsen om att även granska BANKs protokoll från det
perspektivet att en utomstående även ska kunna förstå vad som har diskuterats på
mötet. En kvalitetsgranskning.

Nästa möte 25/10 2022

Ordförande tackade för deltagandet i mötet

Sekreterare
Susanne Karlsson

Tillägg till protokollet.
Det missades tyvärr att på mötet informera styrelsen om det AU beslut som fattats av AU,
ang att BANKs deltagande i den gemensam rasklubbsutställning 21 juli 2024 i samband med
STOKK och SBAK nö utställningar i Märsta. Därtill missades även den utgående skrivelsen till
SBAK CS för att ansöka om utställningen.

