
Protokoll fört vid telefonmöte 2016-01-19 kl 20.00 

Närvarande: Andreas, Carolin, Janneke, Berit, Ulf, Roland 

Anmält förhinder: Söra 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande Andreas 

§3 Val av sekreterare Berit 

§4 Val av justeringsman Janneke 

§5 Föregående protokoll Godkändes 

§6 Inkommande post 

Mail från Paula Sunebring med ändringar av kompendiet till exteriördomarkonferansen 

Mail från Valberedningen 

Mail från Christina Järveback ang utställning 2018 

§7 Utgående post 

Mail till Paula Sunebring om frågor om ändringar i domarkompendiet till 

exteriördomarkonferansenkonferansen, samt om det räcker med två hundar 

Mail till Eva Pettersson om att vi väntar på svar från Paula 

Mail till valberedningen att vi tar upp frågorna på vårt möte 

Mail till Eva Pettersson med domarkompendiet och att vi får återkomma med ändringar när Paula 

svarat 

§8 Hemsidan 

Carolin kollar om alla betalt sin Kennelannons, 1 valpannons tas bort.  

§9 Ekonomi  

Medlemsantalet är ca 30 i dagsläget ingen rapport från SKK i januari, Bankgiro 6.627:- 

§10 Mötets aktuella frågor 

Bassetbladet stoppdatum 15 februari 

Berit svarar Christina Järveback att BANK inte tänker anordna utställning 2018 

Diskuterades Valberedningens mail, beslutades att var och en svarar till Lars-Olof Alfredsson snarast 

eftersom Susanne Karlsson avsagt sig uppdraget. Andreas ser gärna att vi stannar på våra uppdrag 

framöver. 

Kallelse till årsmöte i mars 

Kallelse fanns i Bassetbladet nr 4 och finns på hemsidan 



Beslutades att Au tar fram ett förslag till Dagordning Verksamhetsberättelse,Verksamhetsplan, 

Balans och resultaträkning och Förslag till Budget före nästa styrelsemöte. 

Exteriördomarkonferansen i april 2016 

2 st championhundar är bokade fråga har gått till Paula om fler hundar behövs. Christina Järveback 

har meddelat att Bassetraserna visas den 16 april 

§11 Övriga frågor  

Roland har fått priser på hundväst 310:-kr per st köps minst 10 st är priset 230:-kr . Roland skickar 

bild på västarna (2 varianter) till webbmaster med prisuppgifter. Rolands mail fungerar inte 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte onsdagen den 3 februari 2016 kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Andreas avslutar mötet och tackar de närvarande. 

Vid pennar 

 

Berit Roos 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Andreas Fager      Janneke Plomp 

Ordförande      Justerare 


