Protokoll för telefonmöte SBHS styrelse 2020-10-06 kl. 19 00
Närvarande: Lena, Hasse, Ronny, Marie och Ulla
Anmält förhinder: Sara och Ove
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Öppnande: Lena öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen: Godkändes
Val av justerare: Marie valdes jämte Orföranden Lena
Föregående protokoll: Godkändes
Inkommande skrivelser: medlemsstatistik , fråga från SKK om medlemsavgift
2021 och rapport från SRD-mötet
Lena har fått frågor om revidering av drevprov/ skickar vidare till Ronny och Marie
Information från SBaK ang. anmälan för utställningar 2022. SBHS har skickat in.
Utgående skrivelser: SRD rapport inskickad till SKK
Ekonomi:
Plusgirot : 55 385,48 i kassan: 11 665
Medlemmar september: fullbetalande 175 st. familj 26 st. prov 14 st.
Medlemmar oktober: fullbetalande 176 st. familj 26 st. prov 14 st.
Årsmöte 2020/Utställning 2021:
Marie skickar förslag om ändrad plats av utställning för Sundsvall till Tånga hed i
samband med vår årliga Club Show. Tanken är att lägga den på fredagen.
Övriga frågor:
-Lena informerade om att en domare som har hållit viltspårskurs och dömt
hundarna samtidigt. Ronny tillskriver berörd domare och upplyser vad som gäller
angående domaretiska regler.
-Vi beslutade att trycka upp nya kalendrar, vi måste justera priset med den
merkostnad som portot ger, då vi inte kan dela ut dom på
Stockholmsutställningen som förut.
-Lena frågade om medlemsträffarna. Marie informerade att det inte blev någon
prova-på- viltspårsdag med taxklubben i år.
-Carina och Ronny hade en medlemsträff med viltspår och grillning, 7 hundar
medverkade i Häggeby.
-Lena berättade att dom hade en träff med tipspromenad och agility, det var 10
Bassett hundar som medverkade vid denna träff.
-Lena frågar familjen Smångs/Andersson om de kan ha en medlemsträff i
Örebrolän med omnejd.
Det är helt ok att anordna flera medlemsaktiviteter om man vill.
-Lena efterlyser information om Bassett Hound som har varit med i reklam eller
film, detta för att ha med till julnumret av Bassett Hound nytt.

10. Nästa möte: 2020-11-10 kl 19 00
11. Avslutning: Lena tackade och avslutade mötet

Justerat.
Lena Stengl
-------------------------

Justerat.

--------------------------

