
Protokoll fört vid Telefonmöte 2015-10-13 kl 20.00 

Närvarande: Andreas Fager, Berit Roos, Carolin Larsson, Janneke Plomp, Söra Holmberg och 

Ulf Bergstrand 

Ej närvarande: Roland Andersson 

 

§1 Mötet öppnas 

Andreas öppnade mötet och hälsade särskilt välkommen till Ulf nyvald suppleant 

§2 Val av ordförande 

Andreas 

§3 Val av sekreterare 

Berit 

§4 Val av justeringsman 

Söra 

§5 Protokoll från möte i Hökensås 

Protokollet från Hökensås godkändes efter viss justering under jaktmeriter 

§6 Inkommande post 

Från Susanne Lindkvist ang exteriördomarkonferansen 

Från Håkan Hemäng med uppdaterad skrivelse ang drevprov 

§7 Utgående post 

Påminnelsemail till Paula Sunebring ang bilderna i RASkompendiet och uppdaterat RAS 

§8 Hemsidan 

Andreas tar kontakt med webbmaster för uppdatering med uppmaning att gå drevprov 

Berit ber webbmaster lägga till flik med Protokoll  

§9 Ekonomi 

Carolin kontaktar SKK ang felaktigt rapporterade medlemsanmälningar. Faktura från CS på porto till 

utskick till mötet har inkommit. I dagsläget finns 6.282 på bankgiro 

§10 Mötets aktuella frågor 

Konstitution av nyvalda styrelsen enligt stadgar 

Till vice ordförande valdes Janneke Plomp 

Till sekreterare valdes Berit Roos 

Till Kassör valdes Carolin Larsson 



Arbetsutskott valdes att bestå av Andreas Fager, Berit Roos och Carolin Larsson 

Protokollet från Hökensås 

Protokollet skickas ut till samtliga deltagare (som angett mailadress) vid mötet och läggs på 

hemsidan. 

Bassetbladet stoppdatum 1 november 

Kallelse till årsmöte i mars 

Årsmötet beslutades till den 12 mars 2016 kl 13.00 på Rattugglan i Mariestad Berit bokar, 

Anmälningar till Andreas senast den 12 februari 2016  

Övrigt till Bassetbladet 

Annons i Bassetbladet nr 4.om årsmötet, Andreas skriver ordförandes rader och något från mötet i 

Hökensås. Berit kompletterar med bilder  

Exteriördomarkonferansen i april 2016 

Berit påminner Paula om exteriördomarkonferansen och bilderna i Raskompendiet. Styrelsen 

funderar på vilka 4 hundar som kan visas och vad som behöver uppdateras i Raskompendiet med 

hjälp av avelsråden. 

Framtidsgruppen i CS 

Det finns en framtidsgrupp under CS som BANK anmäler sitt intresse att deltaga i Carolin utses och 

tar kontakt med sammankallande i gruppen som är Ronny Westerlund 

§11 Övriga frågor 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 24 november 2015 kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Andreas tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet 

Vid pennan 

Berit Roos  

Sekreterare 

 

Andreas Fager      Söra Holmberg 

Ordförande      Justeringsman 

 


