
Protokoll fört vid telefonmöte 2019-06-24 

Närvarande: Bengt-Olof Svensson, Berit Roos, Janneke Plomp, Ulf Bergstrand, Malin 

Thestrup, Roland Andersson 

Anmält förhinder: Mats Hellstenius 

 

 

§1 Mötet öppnas 

Bengt-Olof öppnade mötet 

§2 Val av ordförande 

Bengt-Olof valdes till ordförande 

§3 Val av sekreterare 

Berit valdes till sekreterare 

§4 Val av justeringsman 

Malin valdes att justera dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

2019-05-11 Svar på bidragsansökan SKK 

2019-06-04 Korrekturläsning Bassetbladet 

20119-06-12 Skr Susanne Karlsson 

§7 Utgående post 

2019-05-07 Svar remiss försäkringsbolag 

2019-05-09 Protokollsutdrag till framtidsgruppen med nominerade styrelsemedlemmar 

2019-05-15 Till Bassetbladet 

2019-06-05 Skickat rättning till Bassetbladet 

§8 Hemsidan 

Årsboken skickad för utläggning 

§9 Ekonomi 

Det finns 13.369:93 och vi har 87 medlemmar (11 st anmälda av uppfödare) 

§10 Mötets aktuella frågor 

Aktivitetshelg BANK, vi har fått in 23 anmälda ekipage 



 

 

Hälsorapportering hemsidan 

Avelsråden har fått ta del av styrelsens förslag på hälsoformulär. Barbro hade inga anmärkningar, 

Janneke anmälde en ändring. Vid mötet beslutades att Malin genomför ändringen och skickar ut 

formuläret på nytt till styrelsen. Nästa steg är att undersöka om vi kan lägga ut hälsoformuläret som 

en digitalt (ifyllbart) formulär på hemsidan, eller om vi ska lägga det som en PDF-blankett för utskrift 

som postas i retur till klubben. Bengt-Olof kontaktar webbmaster för att fråga vilka möjligheter som 

finns. 

Bassetbladet 

Stoppdatum 15 maj material skickat ordförandes rader, annons och rapport Mats 

§11 Övriga frågor 

Vi fick avslag på vår bidragsansökan till Aktivitetshelg från SKK 

Drevprovskonferans Motell Vätterleden den 25 augusti 

Susannes skrivelse ang hemsidan årsboken mm 

Fullmäktige gav CS i uppdrag att se om inte alla hemsidor kan se likadana ut för att lättare hitta det 

man söker. Patrik Särnefors CS är ansvarig och har redan haft ett första möte med alla webborna och 

fler är inplanerade. I dagsläget ändrar vi inte om i hemsidan när den inom kort kommer att ändras 

igen. 

Årsboken finns utlagd på hemsidan. Barbro Hägg har lagt ner ett fantastisk arbete 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte måndagen den 2 september kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Bengt-Olof avslutade mötet 

Vid pennan 

 

Berit Roos 

 

Justeras: 

 

Bengt-Olof Svensson     Malin Thestrup 

Ordförande      Justeeringsman 


