
Protokoll fört vid telefonmöte BANK 2019-04-08 

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

Thestrup, Roland Andersson Mats Hellstenius 

 

§1 Mötet öppnas 

Bengt-Olof öppnade mötet och hälsade de nya i styrelsen särskilt välkomna 

§2 Val av ordförande 

Bengt-Olof valdes till ordförande 

§3 Val av sekreterare 

Berit valdes till sekreterare 

§4 Val av justeringsman 

Mats valdes att justera dagens protokoll 

§5 Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

§6 Inkommande post 

2019-03-15 Korrekturläsning Bassetbladet 

2019-03-26 Från SKK ang ansökan medel till aktivitetshelg 

2019-03-31 Hjälp med hundar till monter Tullgarn 

§7 Utgående post 

2019-02-17 Material till Bassetbladet 

2019-03-01 Uppdatering styrelse till SKK 

2019-03-20 Ansökan SKK om medel till aktivitetshelg 

§8 Hemsidan 

Resultat från 2018 till webbmaster 

Annonsen om aktivitetshelg läggs på hemsidan när programmet är uppdaterat 

§9 Ekonomi 

Det finns 9.321:18 och vi har 84 medlemmar (17 st anmälda av uppfödare) 

§10 Mötets aktuella frågor 

Mats valdes att ingå i CS framtidsgrupp (ersätter Carolin) samt att utse Malin att ingå som 

redaktionsråd för Bassetbladet 

Programmet för aktiviteshelg med BANK genomgicks, Malin uppdaterar och skickar ut till styrelsen 

för godkännande under veckan. 



Nya typstadgar från SKK för Rasklubb finns Berit jämför med antagna stadgar för BANK och föreslår 

ändringar som vi tar upp på nästa årsmöte 

Mats och Malin kollar framtagande av formulär för rapportering av sjukdomar 

Bassetbladet 

Stoppdatum 15 maj Bengt Olof skriver ordförandes rader, samt annons om aktivitetshelg 

§11 Övriga frågor 

Facebooksida 

Malin redogjorde för nyttan av att klubben har egen facebooksida. Beslut togs att prova enligt 

Malins beskrivning. Mot beslutet reserverade sig Berit 

Tullgarn  

NÖ efterlyser hundar till jaktmässa Tullgarn 24-26/6 2019. Det kommer en uppmaning på den nya 

facebooksidan om någon vill ställa upp och visa sin hund på Tullgarn, att ta kontakt med Bo Olofsson 

Lokalavdelning NordÖstra 

Mats väckte frågan om prova på jakt till hösten 

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte den 6 maj kl 20.00 

§13 Mötet avslutas 

Bengt-Olof tackade de närvarande och avslutade mötet 

 

Vid pennan 

 

Berit Roos 

 

Justeras 

Bengt-Olof Svensson      Mats Hellstenius 

 

Ordförande       Justeringsman 


