
Protokoll för BANKs digitala styrelsemöte 2022-10-25 
 
Närvarande: MH, SK, JP, WE, RA, anmält förhinder BR, ej närvarande UB 

1. Mötet öppnas. Ordförande MH hälsade välkomna och öppnade dagens möte 

2. Föregående protokoll. Inga synpunkter förelåg på protokoll 220927 med tillägg. 
Protokollet justerades och lades till handlingarna. 

Inkommande post: 

 Fråga från SKK/ CS om utökning av rasregister gällande domare Christina Daniels 

 Mail från CS ang gemensamt medlemskap som med vissa förtydliganden 

 Svar från CS- CH ang utställningen Stoxa 2024 

 Mail från ordförande i SbaK samt ang stadgefråga 

 Mail från medlem ang text i en privat FB grupp med tillhörande skilda åsikter 

 Fråga från medlem om att få lägga in kennelannons. MH svara att det är OK med en 
annons för aktuell kennel. 

3. Utgående post  

 Från SK till CS vår ansökan utställningen 2024. 

 BANKs positiva svar till SKK/ CS om utökning av rasregister gällande domare Christina 
Daniels.  

 Svar till medlem ang en text och en tvist medlemmar emellan i en privat FB grupp. 
BANK har inte med frågan att göra, utan avslutar ärendet. 

 Mail till ordförande i SBaK om stadgefråga samt synpunkt på bemötande av 
frågeställaren. 

4. Ekonomi.  Ingen rapport om aktuellt kontosaldo förelåg då vi fortsatt inte kunnat 
byta firmatecknare, MH kontaktar förra kassören UB och tar reda på kontoställning 
samt fråga om hur länge vi har abonnemang på hemsidan. Protokollet som alla ska 
skriva under för att lösa frågan har nu passerat alla ordinarie ledamöter. 

 

5. Mötets aktuella frågor  

 Hemsidan. Nytt utseende och ny utformning tack vare externhjälp från MT som lagt 
ner en hel del jobb. SK kommer att få info om hur sidan nu fungerar och hur den 
uppdateras. Styrelsen återkoppling var allmänt positiv. 

 Stadgefrågan. Nu ligger det rätt stadgar på hemsidan. Efter en del mail och 
messengerväxlingar intern i BANK samt med CS, fick SK klart för sig/ svar på frågan 
vad som gäller. Det är ett tillägg till stadgarna som har tagits på två årsmöten 
gällande ett gemensamt medlemskap som är det nya stadgarna och inget annat. 

 Prova på drevprov. Aktivitet i Lenhovda i november. Mötet informerades om 
upplägget för helgen. 



 Årsmötet 2023. Skall ske under perioden ½ -15/3 och kommer att ske digitalt. MH 
skriver en blänkare om i kommande BB och ber att man kollar hemsidan för mer 
info. Datum har inte bestämts ännu men kommer att annonseras på hemsidan på FB 
och via mail. 

 Utställning Stoxa 2024. Vi har lämnat in ansökan till CS som nu är skickad till SKK, 
detta enligt tidigare beslut. Petitklubben, Bassethound sällskapet och BANK kommer 
gemensamt överens om en arbetsordning, val av domare och allt därtill. Mötet 
beslutade även att vi skriver ett avtal klubbarna emellan som vi fått förslag på 
tidigare. 
 

6. Övriga frågor  
Inga övriga frågor förelåg 

 

Nästa möte 221122 kl 19.00 

 

Ordförande tackade för deltagandet i mötet 

 

Sekreterare 

Susanne Karlsson 

 

 


