
Protokoll för BANKs digitala styrelsemöte 2022-11-22 

 

Närvarande: MH, SK, WE, RA, anmält förhinder BR, JP UB  

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

2. Föregående protokoll. Inga synpunkter förelåg på protokoll från 221025. Protokollet 
justerades kollektivt och lades till handlingarna. 

3. AU beslut. Konfirmering av AU beslut: medlemsavgiften för BANK skall vara 200 kr 
för 2023, för familjemedlemskap skall medlemsavgifterna för 2023 vara 50 kr 

4. Inkommande post:  
 

 Från Kassör SbaK ang medlemsavgifter för 2023 

 Info om ett gemensamt medlemskap från CS att lägga på hemsidan 

 Från SKK med fråga om medlemsavgifterna för 2023 

 Svarsmail med tack från SKK ang vår rapport om medlemsavgifterna för 2023 

5. Utgående post  

 Till SKK ang medlemsavgifter 2023 

 Till kassör SBaK att SBAK har rätt att vid behov hämta ut listor på sina 
medlemmar från vårt medlemsregister hos SKK.  

  

6. Ekonomi.  

Det finns ca 20-22 tkr på kontot. Fortfarande har inte nya kassören eller ordföranden 
tillgång till kontot men ny kontakt tas med banken av ordföranden nu när det nya 
protokollet är påskrivet av alla. MH har fodringar på ca 6 tkr efter utlägg till båda 
medlemsaktiviteterna. Ekonomisk redovisning för medlemsaktiviteten redovisades och 
godkändes av styrelsen. Det blir ett preliminärt minusresultat på 2 103 kr.  

7. Mötets aktuella frågor  

. 

 Prova på drevprov. Aktivitet i Lenhovda. Rapport från aktiviteten som föll väl ut.  
Två unga hundar släpptes och ”bedömdes”. Information och diskussion om 
bedömning före och efter släppen. På söndagen släpptes två hundar för ordinarie 
jaktlag.  Mötet beslutade att tackkort ska sändas till domare, jaktlag och vår 
kontaktperson i Lenhovda. RA ville få till protokollet att man borde skrivit ut hela 
kostanden för arrangemanget ink boende vid inbjudan.  

 Årsmötet 2023. SK ska verifiera datum med tilltänkt mötesordföranden och sedan 
meddela SBaK. till kalendariet. Valberedningen bör få till sig om styrelsemedlemmar 
står till förfogande för 2023 och vad man har kunnat bidra med och kommer att 
kunna bidra med 2023 

 Uppfödarmöte 2023. BANK avser att ha ett uppfödarmöte sensommar/ höst 2023 i 
trakterna av Jönköping. Planering för detta möte bör starta upp nu, ansvarig RA och 
SK. 
 



 
 

8. Övriga frågor  
Inga övriga frågor förelåg 

 

Nästa möte 221219 kl 19.00 

 

Ordförande tackade för deltagandet i mötet 

 

Sekreterare 

Susanne Karlsson 

 

 


