
Protokoll fört vid telefonmöte 2016-05-31 

Närvarande: Andreas Fager, Carolin Larsson, Ulf Bergstrand, Berit Roos, Roland Andersson 

Anmält förhinder: Janneke Plomp, Henrik Johansson 

Adjungerade till mötet: Avelsråden Barbro Hägg, Anna Wilhelmsson 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av ordförande 

Andreas valdes till ordförande 

§3 Val av sekreterare 

Berit valdes till sekreterare 

§4 Val av justeringsman 

Ulf valdes att justeras dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

Mail från La NordÖstra om hundbilder till deras mässor 

2016-04-17 Christina Järveback Domare om vill utbilda sig på bassetraserna Per Lundström godkänd 

av BANK via mailkontakt 

2016-04-25 Catrin Hultén Domare som vill utöka sitt rasregister Therese Johansson godkänd av 

BANK via mailkontakt 

2016-04-26  Årsbok från avelsråden 

2016-04-18 Catrin Hultén att hon skickat RAS 2015-12-13 men att hon skickar till SKK igen 

2016-05-10 Stefans Lundhs svar till Susanne Karlsson 

2016-05-10 Karin Drotz SKK komplettering av RAS 

2016-05-12 Protokoll från föreningskommittén SKK ang om att  BANK inte får rösta på 

Fullmäktigemötet i maj. 

2016-05-20 Godkänt RAS för BAN från SKK 

Mail till Andreas från NordÖstra med redovisning av utseendet på flyers 

§7 Utgående post 

2016-04-17  till CS godkännande av utbildning bassetraserna Per Lundström 

2016-04-18 Påminnelse till Catrin Hultén om RAS för det har inte kommit Karin Drotz SKK tillhanda 

2016-04-22 till CS godkännande av Therese Johanssons utökning av rasregister 

Mail från Andreas till NordÖstra 



§8 Hemsidan 

Hemsidans redovisning av resultat för spår och drev skall ändras 

En ny flik för redovisning av listan för årets hund SBaK och en ny flik för redovisning av spår och drev 

avlagda i SBaK:s regi, samtidigt skall finnas information om att det är bara spår avlagda i SBaK:s regi 

som gäller för att finnas med i redovisningarna 

§9 Ekonomi 

På kontot finns 3.925:68 och vi har i dagsläget 54 medlemmar 

§10 Mötets aktuella frågor 

Frågan om hur vi går vidare med bilagan som medföljde det godkända RAS  

med sjukdomsrapportering, redovisning av importerade hundars egenskaper och släktskap med 

svenskt material, samt hur vi skall gå vidare med att utveckla och stärka populationen. 

Beslöts att inhämta information från andra RASklubbar till kommande styrelsemöten. 

Redovisning av valpkullar på hemsidan. 

Att ha utseendet som i dagsläget med sist inkomna valpkullen längst upp på listan eller att ändra så 

att den först annonserade valpkullen hamnar längst upp på listan 

Beslöts att den äldsta valpkullen redovisas först på listan 

Masdungadagen den 9 juli 

Carolin och Andreas deltar för BANK:s räkning tillsammans med Basset Väst 

Bassetbladet stoppdatum 15 maj 

Andreas har skrivit ordförandes rader, Berit bifogar bilder från årsmötet, notering om att Årsboken 

finns att hämta på hemsidan, samt redovisning av spårresultaten för 2015  

§11 Övriga frågor 

Carolin redogjorde för SBaK:s förmöte och fullmäktigemöte den 14 och 15 maj 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte den 12 juli kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Andreas tackade de närvarande och särskilt de båda avelsråden 

Vid pennan 

 

Berit Roos 

Justeras 

 

Andreas Fager       Ulf Bergstrand 



Ordförande      Justeringsman 


