
Protokoll för BANKs digitala styrelsemöte 2022-12-19 

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

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

2. Föregående protokoll. Inga synpunkter förelåg på protokollet från 221122. 
Protokollet justerades kollektivt och lades till handlingarna. 

3. AU beslut. Inget Au beslut var taget sedan förr mötet. 

4. Inkommande post:  

 Från suppleant BR samt suppleant UB att de väljer att sluta i styrelsen per 
omgående. 

 Från en medlem ang avel av import tik. 
 

5. Utgående post  

 Tackmail tillavgående suppleanter. 

 Svar till medlem ang BANKs avelspolicy för importerade hundar.  

 Tack till jaktlaget som bistod oss med mark vid aktivitetshelgen, samt till 
domaren KL. 

6. Ekonomi.  

Fortfarande ingen lösning på problemet med Skånes sparbank. Inge skillnad dock i 
ekonomin sedan förra mötet. MH mailar vår revisor och beskriver problemet. SK 
kontaktar vår drevprovsdomare att komma in med en reseräkning.  

7. Mötets aktuella frågor  
. 

 Årsmötet 2023. Är bokat till den 26/3 2023 och Susanne tar åter kontakt för att få in 
det på SBAKs hemsida i kalendariet samt i vår Facebook grupp och på BANKs 
hemsida. Årsmötet kommer att vara digitalt och innan mötet behöver vi köra ett 
testmöte.  
Svårt att skriva en budget för 2023 då vi inte vet hur många medlemmar vi får nu 
med ett gemensamt medlemskap. 
Vi ser att antalet styrelseledamöter är för få för att bedriva verksamhet i hela landet. 
SK tillskriver valberedningen om detta bekymmer. SK tar även kontalt med 
avelsrådet BH för att höra om hon även i år räknar ut poängen till trekampspriset 
samt våra övriga poänglistor. 

 

Övriga frågor  

Vi konstaterar att meddelande via Messenger inte är att betrakta som en 
inkommande skrivelse, utan uppmanar till att använda mail till någon av 
styrelsemedlemmarna. 

 
 
 
 



Nästa möte 230124 

 

Ordförande tackade för deltagandet i mötet 

 

Sekreterare 

Susanne Karlsson 

 

 


