Protokoll fört vid medlemsmöte BAN den 19 september 2015
Vid medlemsmöte 2015-09-19 träffades BANägare och uppfödare för att diskutera bla RASfrågor och
att väcka liv i det vilande BANK som bildades 1997-02-08 och registrerades som ideel förening med
organisationsnummer 802409-1905 år 2000.
Andreas Fager interimstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och redogjorde för bakgrunden
till mötet.
19 april 2015 på avels och uppfödarkonferansen i Jönköping valdes en interimstyrelse som fick i
uppgift att kalla till medlemsmöte för att välja ny styrelse och ta beslut om ändring av jaktmeriter i
RAS under september månad
Interimstyrelsen kallade därför till detta medlemsmöte med en skriftlig kallelse till alla BANägare
som hade BANhundar upp tom 7 år (ca 250 st) och det fanns även kallelse på hemsidan.
Interimstyrelsen har under tiden från april fram till september aktivt jobbat med RAS tillsammans
med avelsråden, fått igång hemsidan, ordnat med nytt Bankgiro och medlemsinbetalning via SKK:s
medlemsservice, samt kontaktat Paula Sunebring för att visa hundar på exteriördomarkonferansen
2016.

Inför mötet hade interimstyrelsen gått igenom de gällande stadgarna i BANK som följer SKK:s
normalstadgar och lade därför fram förslag på en ordinarie styrelsesammansättning enligt gällande
stadgar i BANK
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Roland Andersson
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Ulf Bergstrand

1 år (årsmöte 2016)

Revisor
Bengt Olof Svensson

1 år (årsmöte2016)

De närvarande på mötet antog enhälligt förslaget till ny styrelse, dessutom valdes en valberedning
bestående av Lars-Olof Alfredsson och Susanne Karlsson

Inför revideringen i RAS och den fråga som hänskjutits att tas upp på medlemsmötet beträffande
jaktmeriter.
Mötet beslutades följande:
Att ändra jaktmeriterna som idag gäller en 2:a på drev för både hane och tik för att få
avelsrådgivning och valphänvisning till en 3:a på drev för att locka fler till drevprov och framöver
kunna utvärdera om vi på så sätt utökat avelsbasen.
En annan fråga som väcktes var att undanta importer från jaktmeriter vid 1:a kullen för att bredda
rasen. Frågan diskuterades och mötet beslutade
Att godkänna undantag för importer från jaktmeriter vid 1:a kullen för hane och tik för att få
avelsrådgivning och valphänvisning, även här skall en utvärdering göras.

Övriga frågor som diskuterades på mötet var
Frågan om en Facebooksida för BAN ventilerades men här kom mötet inte fram till något beslut
Susanne Karlsson väckte frågan om en manual för avelsråden
-----Cor van der Beek tillsammans med Janneke Plomp berättade om 1:a hjälpen för hundar och visade
vad man gör i olika situationer när något hänt bla hjärtstillestånd olika sår- och kloskador ormbett
värmeslag och förgiftningar, samt berättade lite om olika medel att använda vid noskvalster skabboch fästingbett
Ett lotteri med fina priser för att stärka BANK:s kassa hade anordnats.
Dagen avslutades med gemensam grilllning och trevlig samvaro.
Vid pennan
Berit Roos

