
Verksamhetsberä,else för året 2022 för Basset Artésien Normandklubben  

Årsmöte 2022  
Årsmötet hölls 27/3 på First Hotell i Jönköping. Före årsmötet hölls mycket intressant och 
givande föreläsning om Short Ulna av ortopeden Kris Kamps. 

Styrelsen 2022 
Styrelsen har beståE av följande personer: 
Ordförande  Mats Hellstenius 
Sekreterare  Susanne Karlsson 
Kassör  Wiktor Eriksson 
Ord ledamot Janneke Plomp 
Ord ledamot Roland Andersson 
Suppleant  Berit Roos, fram Rll 1/12 
Suppleant  Ulf Bergstrand, fram Rll 1/12 

Möten 
Den nya styrelsen har haU 9 protokollförda möten sedan årsmötet den 27/3 2022. Den 
föregående styrelsen hade fyra protokollförda möten under 2022. Med andra ord så har 
akRvitetsnivån ökat. 

Medlemmar 
Medlemsantalet 31/12 2022 var: 179 

MedlemsavgiC 
MedlemsavgiUen för 2022 var oförändrad, 150 för fullbetalande medlem, 50 kr för 
familjemedlem och graRs för medlem via uppfödare första året. 

Bankgiro 
Klubbens bankgiro har trots stora ansträngningar från ordföranden inte kunnat lämnas över 
Rll den nya styrelsen. Problemet ligger på Skånes sparbank. Således har inte den nya 
kassören och nya ordförande inte kunnat bli firmatecknare, utan deEa ligger kvar på två 
personer i gamla styrelsen. Vid kontakter med banken har det visat sig aE problemet har 
följande grunder: 
Banken godkände inte klubbens stadgar, banken godkände inte förhållandet aE styrelsen 
godkänner firmatecknare, utan banken anser aE dessa måste väljas av årsmötet. Banken har 
vidare inte godkänt aE kassör och ordförande, som av styrelsen valts aE teckna firman, 
befinner sig på olika orter. Banken har i övrigt redovisat långtgående restrikRoner rörande 
små föreningars ekonomi på grund av peningtväEsregulaRoner. Avslutningsvis visade det sig i 
förnyade kontakter med banken aE avgående funkRonär tyvärr inte delgivit siEande styrelse 
dokumentaRon i ärendet som banken skickat. Först eUer uppmaning inkom aktuell 
korrespondens. SituaRonen med banksvårigheter har vidare visat sig vara likartad för flera 



olika idroEsföreningar. Styrelsen har under verksamhetsåret funderat på aE byta bank, men 
frågan har stupat pga enormt höga kostnader. Kostnaderna för eE betal- och 
transakRonskonto har visat sig uppgå Rll flera tusen kronor i andra banker, varför styrelsen 
valde aE försöka hiEa en lösning och därigenom hushålla med medlemmarnas / föreningens 
Rllgångar. I mellanRden, det vill säga under verksamhetsåret 2022-2023 har emellerRd inga 
som helst uEag eller betalningar gjorts från klubbens konto. Istället har ordförande ur egen 
kassa betalt alla utlägg / räkningar som inkommit Rll klubben. 

Webmaster, Hemsida och Facebook 
Under verksamhetsåret har klubben fåE ny webmaster. Med början under oktober tog Malin 
Thestrup över BANKs hemsida och inledde eE omfaEande förnyelsearbete. Hemsidan har 
fåE eE nyE Rlltalade utseende och är även anpassad för mobiltelefon. Malin är sedan 
Rdigare ansvarig för klubbens Facebook sida och ser Rll aE hålla den digitala 
kommunikaRonen levande. Den nya hemsidan och a-akRviteten har möEs av stort intresse 
och varit väldigt populär. 

Avelsråd och Valphänvisare 
Under 2022 har Barbro Hägg och Janneke Plomp ståE som avelsråd. Barbro Hägg har även 
ståE som valphänvisare. Avelsrådet har lämnat en separat verksamhetsberäEelse för 2022. 

AkJviteter 
Under verksamhetsåret har klubben avhållit två större akRviteter riktade mot nya och gamla 
medlemmar. MålsäEningen har varit aE få igång verksamheten eUer åren av total sRltje i 
pandemins spår.  Räknat i dagar kunde klubben under verksamhetsåret notera ca 35 person-
akRvitetsdagar, vilket varit mycket glädjande. Till akRvitetsdagarna har inbjudan gåE ut via 
hemsida och FB för aE säkra störst möjlig spridning Rll medlemmarna. Inbjudan har även gåE 
ut i god Rd före akRviteten. Med andra ord har klubben under innevarande verksamhetsår på 
allvar kunnat verka för rasens och hundhållningens bästa i enlighet med stadgarna. 

Spår och lydnadshelg 
Den 23–24 juli genomförde BANK således en uppskaEad akRvitetshelg i Lenhovda med 
innehållet lydnads- och spårträning. Lydnadsträningen hölls av Fredrik Svensson och 
spårträningen hölls av Åse Adolfsson. Klubbmedlemmar fick vidare möjlighet aE avlägga 
viltspårprov och kunde därmed bidra Rll en ökad meritering av rasen och akRv träning i vad 
det innebär aE träna och hålla jakthundar. 

Prova på drevprov 
Den 19–20 november genomförde BANK yEerligare en akRvitet, nämligen ”prova på drev-
prov” samt ”jakt med BAN” med ortens lokala ordinarie jaktlaget, även denna i Lenhovda. 
Drevprovsgenomgång i teori och prakRk hölls av drevprovsdomaren från Basset öst, Kalle 
Liezskovski. Två unghundar släpptes med en skara åskådare som följe. En mycket värdefull 
och uppskaEad akRvitet riktad Rll framför allt nya BAN ägare i syUe aE våga starta på 
drevprov. Meritering av hundar är av central betydelse för rasen och klubben. 




