
 

 

 

Protokoll SBHS Styrelsemöte 180319 

Närvarande: Sara, Lena, Marie, Ulla, Ronny, Ove samt från punkt 7 även Hasse 
 

1. Öppnande:  
Lena hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Dagordningen:  
Godkändes, samt föregående protokoll godkändes. 

3. Val av justerare:  
Lena och Marie valdes att justera dagens protokoll. 

4. Inkommande skrivelser:  
Från SBaK sponsringsförslag Svedea.  SBHS styrelse tackar nej då vi har bra 
relation med Agria.  
Angående utställning i Sundsvall 2019: Frågan gällde om vårt deltagande, SBHS 
kommer inte anordna någon utställning 2019. Arrangörerna (Västernorrlands 
Kennelklubb) som vi samkör vår SBHS utställning med bad oss vara ute tidigt med 
val av domare till hösten 2020. Förslag på Domare önskas från alla i Styrelsen. 

5. Utgående skrivelser:   
Ulla har skickat en SRD-sammanställning till SKK.  

6. Ekonomi och medlemmar:  
Kassa: 7 675,50.   Plusgirot: 56 098,64 
Medlemmar: Fullbet:183 Familj: 28 Prov:18 Totalt: 229 

7. SRD redovisning:  
Ulla presenterade resultatet från SRD sammanställningen. Av 47 utställningar har 
hon bara haft tillgång till kritiker från 18 utställningar.  

8. Sponsorer/logga på hemsidan:  
Ove återkommer med förslag på riktlinjer för att sponsorers logga skall visas på 
hemsidan. Dock enades Styrelsen om en ett-årsregel. Varje år skall Webbansvarig 
(i dagsläget Lena Stengl) meddelas om man ämnar sponsra SBHS även 
kommande år. Marie får i uppdrag att kontrollera om sponsorer som finns i 
dagsläget är aktuella och vill sponsra även 2019. 

9. Ny plats för Club Showen:  
Ronny sammanställer inkommande förslag som därefter skall diskuteras.  

10. Club Show 2019:  
-Svårt att få föreläsare till club showen då den infaller under ”semestertider”. 
Styrelsens mål för i år är att ha en veterinär som föreläsare, det känns som ett bra 
val då vi nu har fått underlag från Agria. Styrelsen anser även att det finns 
ämne/sjukdomar/åkommor som är viktiga att gemensamt diskutera och sprida 
kunskap om.   
-Inventering av priser och rosetter, Marie får uppdraget.   

11. BH-Nytt:  
-Lena är nästan klar med materialet till nästa nr. av Basset Hound Nytt.  
-I kallelsen till årsmötet kommer vi informera om att Patrik Särenfors är inbjuden för 
att berätta om arbetet som pågår angående ett gemensamt medlemskap. 



 

 

12. Övriga frågor: 
Lena sammanställer en actionlista på kvarstående åtaganden och vem som har 
ansvar. 

13. Nästa möte:   
Tisdagen den 16/4 Klockan 19:00 

14. Avslutning:  
Lena avlutade mötet och tackade alla för ett bra möte 
 

 
Justerat                                                                                     Justerat 
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