
Telefonmöte 2021-06-29  

Närvarande: B-OS, RA. UB, BR, MH, BH 

Ej närvarande: JP, MT 

§1 Mötet öppnas 

B-OS öppnade mötet 

§2 Val av ordförande 

Ordförande för mötet B-OS 

§3 Val av sekreterare 

Sekreterare BR 

§4 Val av justeringsman 

UB justerar dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

2021-06-07 Susanne Karlsson ang årsmöteshandlingar bla bör bokslut läggas ut 

2021-06-08 Bassetbladet för korrektur 

2021-06-22 SKK:s allmänna regler 

§7 Utgående post 

2021-05-14 Material till Bassetbladet 

2021-06-08 Svar till Susanne Karlsson att bokslut finns sedan länge på hemsidan 

§8 Hemsidan 

Uppdaterad med resultat, bilder och nya valpkullar 

§9 Ekonomi 

Det finns 20.647:93 och vi har 98 medlemmar (11 st valpköpare) 

§10 Mötets aktuella frågor 

SBaK har beslutat att flytta fullmäktigemötet den 28 augusti till Värnamo i samband med 

SBaK:s 50årsjubileum 

BANK har en delegat. B-OS är utsedd sedan tidigare 

Årsmötet 
8 augusti kl 13.00 Tassa In 
BR köper in munskydd, handsprit, MH beställer macka+kaffe/te besked 30 juli hur 
många. 
Ändringar gjorda i årsmöteshandlingar kollas igenom till nästa möte av alla 
3 motioner från Susanne Karlsson behandlade 
1 motion från Lars-Olof Alfredsson behandlad 



Fler motioner kan komma fram till tre veckor före årsmötet, och behandlas på nästa 
möte 
 
Bassetbladet 

Stoppdatum 15 september 

 

§11 Övriga frågor  

Exteriördomarkonferans 2024 

Vi måste se över vårt domarkompendium sist det gjordes var 2015 och vi hade hjälp av 

Paula Sunebring. Exteriördomarkonferans var 2016 förra gången. Räcker kanske att vi 

uppdaterar med nya bilder. 

På uppmaning av SBaK måste BANK uppdatera RAS sista uppdateringen var 2016 skall 

görs ca vart 5 år bla utvärdering av de förändringar som genomfördes då. B H/A F har koll 

på tidigare uppgifter i RAS och kollar igenom uppgifterna som skall tillföras tillsammans med 

BR. Nya och tillkommande uppgifter bör diskuteras och uppdateras vid uppfödarmöte under 

våren  

Dokumentet skall sedan godkännas av SBaK och SKK 

MH  vill ha igång prova/spår/drev under hösten om möjligt 

§ 12 Nästa möte 

27 juli kl 19.00 

§13 Mötet avslutas 

B-OS avslutade mötet 

 

Vid pennan 

Berit Roos 

 

 

Justeras: 

Bengt-Olof Svensson     U/lf  Bergström 


