
 

 

 

 

 

 

  Protokoll telefonmöte med SBHS Styrelse 2018-04-17 
  Närvarande: Ulla, Marie, Eva, Lena, Ronny 
   Frånvarande: Ove, Evelina  

1. Öppnande 
Lena hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes Ronny skickar det till webmaster 

4. Val att justera dagens protokoll 

           Ulla valdes att justera protokollet tillsammans med Lena 

     5.  Inkomna skrivelse  

          - Inbjudan till Avelskonferens 10-11 nov (17/3) 

          - Handbok för utställningsansvariga (20/3) 

          - Kontaktuppgifter SKK (20/3) 

          - GDPR nya dataskyddsförordningen (21/3) 

          - Auktorisationer exteriördomare (21/3) 

          - Påminnelse enkät GDPR. (24/3) 

          - Kallelse till Fullmäktige 2018 (28/3)       

         -  Mail från Anna-Lena, Sundsvall (3/4) 

          - Från SKK anj@skk.se.  (13/4) 

          - Underlag till Sbak fullmäktige (14/4) 

        6. Utgående skrivelser  

           - Svar till Anna-Lena, Sundsvall 

         7. Ekonomi. 

            Plusgirot : 64 757,88 kr.  Kassan: 7785,50 

            Medlemmar Mars: 168 fullbet 30 familj 23 prov = 221 st 

            Medlemmar April:  169 fullbet  30 familj 28 prov = 227 st 

             



 

 

 

        

    8. Club show 2018/ Viltspårsträning. /Sbak fullmäktige. 

         Viltspårs dagen. 

          Marie återkommer med datum, dom har mycket snö kvar fortfarande. 

          Lena kommer att göra en annons för sin träning. 

          Ronny har två anmälda till sin viltspårsdagen 

         Fullmäktige SbaK 

          Mötet beslutade att skicka Lena och Allan som representerar SBHS 

          Ronny skickar underlaget inför fullmäktige till alla för påseende, och nytt   

          möte 3/5 kl 1900 för att ta beslut inför fullmäktige.          

         Club Show 2018  

          Ove fortsätter med att kolla grillbuffé, alla hjälps åt att hitta cateringsföretag. 

          Presentation och historik av Basset hound för nya Basset ägare Lena under- 

          söker om detta är möjligt. 

    9. Övriga frågor 

        Lena har försökt att få information på skador från försäkringsbolag för att         

        kunna sammanställa till årsmötet för presentation 

        Ulla har sammanställt SRD detta kommer att presenteras på årsmötet. 

        Vi borde ta fram ett informationsblad till att kunna värva medlemmar i sam- 

         band vid olika evenemang. 

        Hasse har kommit in med förslag på att uppdatera montern, önskemål att 

        bilderna i montern ska visa Basset Hound i olika miljöer, Jakt, agility  

        spår. 

        Förfrågan om någon vill ta hand om montern på My Dog 2019 

        läggs in på hemsidan. 

10. Mötet avslutades  

       Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.   

      

          Sekreterare  //  Ronny Vesterlund. 

        

 



 

 

Justerare: Lena Stengl   Justerare: Ulla Fallström 

 

 

 

 

 

 
 


