Protokoll för telefonmöte SBHS styrelse 2019-04-16 kl. 19 00
Närvarande: Lena, Hasse, Ronny, Marie, Ulla och Sara
Anmält förhinder: Ove

1. Lena öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Dagordningen:
Godkändes av samtliga
3. Val av justerare:
Hasse valdes till justerare jämte Lena att justera protokollet
4. Föregående Protokoll:
Fel årtal på protokollet 2018 skall vara 2019.
5. Inkommande skrivelser:
-SBAK saknade listor på topp 10, Marie skickar ut dom igen.
-Medlemsstatistik
-Reviderat sponsringsavtal från Svedea, godkändes av samtliga i Styrelsen.
-Pris för handmålade vinglas 50 kr styck
6. Utgående skrivelser:
Inga utgående skrivelser
7. Ekonomi
Kassan: 7675,50 kr
Plusgirot: 56298,64 kr
April: 200 st fullbetalande,28 st familj, 6 st prov = totalt 234 st
Mars: 191 st fullbetalande,29 st familj, 18 st prov = totalt 238 st
8. Sponsorer /Hemsidan:
-Marie har skickat fakturor till våra sponsorer.
-Vi tittade på Oves förslag angående sponsringspolicy på SBHS hemsida. Styrelsen
är eniga om lite småjusteringar. Lena återkommer med ett reviderat förslag
tillsammans med Ove.

9. Ny plats för Club Showen:
-För utställning år 2021, måste vara anmält till SKK senast september 2019.
-Ronny sammanställer dom inkomna förslagen på nya platser.
-Ulla skickar vad vi brukar boka på Tånga tex antal rum och priser, så vi har något
att jämföra med.
10. Club Show 2019:
-Lena jobbar med att få tag på en föreläsare till vårt ras/avels möte. Totalt har 11
personer kontaktats. Svårigheten ligger i att vi har vårt ras/avels möte under
”semestertiden”.
-Förslag om att sälja ”trisslotter”. Beslutade att i år komplettera våra vanliga lottringar med trisslott.
-Lena kontrollerar våra listor från föregående år för att få en uppfattning av vad
som ska kompletteras och meddelar oss vad som ska fixas till club showen.
-Ulla har kontaktat ”Tånga” vad gäller tider och städning av ”Mässen”
-Vi byter ”prisglas” från whiskey till handmålade vinglas.
11. Övriga frågor:
-Ronny blev utsedd att vara ansvarig för GDPR inom SBHS
-Ägare/Uppfödare enkäten ska skickas ut, Lena kommer att komplettera enkäten
med uppgifter från Agrias sammanställning. Styrelsen skickar förslag till Lena på
eventuella nya frågor som bör vara med. Enkäten skickas förslagsvis ut med Epost.
Det viktigt att samma frågor finns med som förra gången för att få en återkoppling
och se förändringar.
-Förslag på datum för ”prova-på-viltspårsdagar” senast den 1 Maj för att sedan
publiceras på hemsidan.
-Basset Hound kommer vara representerad på Jakthundens dag den 5 Maj i Åkulla,
Varberg och Jaktmässan på Tullgarn slott den 24-26 Maj
12. Nästa möte:
7 maj Kl 19.00
13. Avslutning:
Lena avslutade mötet och tackade för ett bra möte.
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