
Telefonmöte 2018-04-10  

Närvarande: Bengt-Olof Svensson, Carolin Larsson, Janneke Plomp, Ulf 

Bergstrand, Berit Roos, Roland Andersson 

Ej närvarade: Henrik Johansson 

Adjungerad: Barbro Hägg 

 

§1 Mötet öppnas 

Bengt-Olof hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§2 Val av ordförande 

Till ordförande valdes Bengt-Olof 

§3 Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Berit Roos 

§4 Val av justeringsman 

Till Justeringsman valdes Janneke Plomp 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

2018-03-05 Inrapportering ny styrelse till SKK 

2018-03-20 Handbok för utställningsansvariga SKK 

2018-03-21 Auktorisation av exteriördomare Teres Johansson, Bertil Lundgren SKK 

2018-03-21 GDPR nya dataskyddsförordningen enkät SKK 

2018-03-29 inbjudan till webbseminarium SKK 

2018-03-29 Inbjudan till information från ordförande i SKK:s utbildningskommitté 

2018-03-29 Inbjudan till utbildning i föreningsteknik SKK 

2018-03-29 Fördröjning av arrangera jaktprov SKK 

2018-03-29 Justerat årsmötesprotokoll 

2018-04-04 Susanne Karlsson ang Tullgarn 

§7 Utgående post 

2018-03-21 Årsmötesprotokoll för justering 

2018-04-   Konstituerande mötesprotokoll inlämnat till Swedbank 

§8 Hemsidan 

Uppdaterad med hanhund och ny ordförande 



§9 Ekonomi 

Det finns 5.911:68 och vi har 69 medlemmar 

§10 Mötets aktuella frågor 

Enligt årsmötet förtydliganden hur vi skall jobba med rasens utveckling. 

Vi kommer att ha ett fysiskt möte under våren/försommaren och diskutera frågeställningen 

Inköp av kuvert med Artésienlogga. Berit undersöker möjligheten att fixa en stämpel med 

logga 

GDPR- nya dataskyddslagen berör inte oss vi har medlemsregister via SKK 

Carolin rapporterar ny styrelse till SKK 

Utse 1 representant och en suppleant till Bassetfullmäktige den 5 maj 2018 SKK:s lokal 

Rotebro. Bordlades tills vidare Berit tar kontakter 

BANK har inget att invända mot att Teres Johansson och Bertil Lundgren godkänns som 

domare 

Susanne Karlsson mail ang Tullgarn. Styrelsen ställer sig positiv till att Susanne 

representerar rasen 

Svar på Susanne Karlssons fråga från uppfödarmötet om hennes medverkan att ta fram en 

anonym enkät ang sjukdomar i likhet med den hon skickade ut för ett antal år sedan 

BANK:s styrelse avböjer Susannes erbjudande. För närvarande har vi inte ekonomiska 

möjligheter att skicka ut en anonym enkät till ca 600 Artésienägare. 

Bassetbladet 

Stoppdatum 15 maj Bengt-Olof skriver 

§11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte den 15 maj kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Bengt-Olof tackade de närvarande och avslutade mötet 

Vid pennan 

 

Berit Roos 

Justeras: 

 

Bengt-Olof Svensson      Janneke Plomp 

Ordförande       Justeringsman 



 


