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Ärende Ansvarig 

1.  Mötet öppnas  
 

 

2.  Ev. val av mötesordförande, mötessekretera  
Sittande ordför. Till sekreterare för mötet valdes Håkan Hemäng. 

 

3.  Val av justeringsperson 
Christina Järveback 

 

4. Mötet godkände dagordning   
5. Föregående protokoll 2014-11-20 godkändes av mötet.  
6. Inkommande skrivelser 

Beslut togs att alla ledamöter samt suppleant ska ha alla inkomna skrivelser. 
Detta gäller allt som vi alla får in, inte bara sekreterarens inkomna skrivelser.  
 
2014-12-04 Skrivelse från Bo Olofsson angående avauktorisering av NN 
2014-12-05 Inbjudan Bö da Sand, Ö land  Samarbete utställning 
2014-12-17 Utskick av fastställda förslag framkomna under regelrevidering- 
                        skönferensen i lydnad . 
2014-12-23 Thord Markström inkommer med mail angående förtydligande  
                        om CS beslut i protokollföring. 
2014-12-23 Thord Markström inkommer med skrivelse angående BAN 
2014-12-30 Anso Petterson inkommer med mail angående extra fullmäktige   
                       2015 
2015-01-07 Redovisning 2014 från materialfö rvaltare  Berit Roos 
2015-01-06 Redövisning öch Budget  Christina Järveback 

 

7 Utgående skrivelser 
2014-12-17Drevprov för Alpenländische dachsbracke   Håkan Hemäng 
2014-12-24 Håkan Hemäng svar till Thord Markström angående inkommen  
                        skrivelse gällande protokollföring. 
2014-12-25 Berit Roos svar till Thord Markström angående BAN. 
2015-01-07 Skrivelse till Birgitte Winter Arildsen angående kompendium till       
                        Basset Bleu de Gascogne. 
2014-12-30 Protokoll och extramö te/FM  Magdalena Lindbergs svar till Anso  
                        Petterson. 
2015-01-07 Förfrågan till rasklubbarna angående gemensam tidning.  

 

8. AU-beslut 
Med anledning av Anso Petterssons (A.P) skrivelse 2014-12-10 angående 
extra fullmäktige håller AU telefonmöte 2014-12- 14.  
Vid mötet behandlas frågan angående extra fullmäktigemöte 2015.  A.P har 
här hänvisat till fullmäktige protokoll §17 där frågan om medlemsavgiften 
tas upp och ett eventuellt extra fullmäktige angående avgiften, samt sättande 

 

Centralstyrelsen för 

Svenska Bassetklubben 
Plats och datum: 

Telefonmöte  
 

2015-01-12  kl.18.30  
Närvarande: Magdalena, Christina, Håkan, 

Stefan, Berit, Ronny, Oskar 

Anmält förhinder: 

Tomas, Catrin 

Frånvarande: 

---- 
 

  



av Rambudget.   
Styrelsen har varit i kontakt med föreningsjuridisk kunnig person på SKK  för 
att se om det finns möjlighet att ändra medlemsavgiften under ett extra 
fullmäktige. SKK har svarat att medlemsavgiften absolut inte går att ändra 
före ordinarie möte 2016. CS har därför inte aktualiserat frågan 2014 utan 
ska ha den i fokus 2015 för att kunna presentera ett förslag 2016. AU ser 
därför ingen anledning till ett extra FM möte 2015. Detta skulle vara onödigt 
kostsamt och utan exekutiv funktion.  Istället föreslås ett medlemsmöte i 
samband med uppfödarkonferensen 18- 19 april för att behandla dessa 
frågor och om möjligt utse en arbetsgrupp i avgiftsfrågan. AU beslutar att 
presentera detta förslag för övriga i styrelsen 2015-01-12. 
 
Styrelsen beslutade att inte tillstyrka AU-beslutet. 
Detta då styrelsen anser att det skulle vara onödigt och kostsamt att 
samla La och Rasklubbar under 2015 för att diskutera ett beslut som vi 
ändå inte kan ta innan 2016.  
Nytt förslag på tillvägagångssätt enligt punkt 16 d. 

9. Bordlagda frågor till detta styrelsemöte  
  Nytt sätt att protokollföra beslut 

 
Håkan 

10. Utställningsgruppen 
a) Extriördomarkonferensen: 

 Kommer att hållas 16-17 april 2016 
 Utskick ang. detta till alla rasklubbars sekreterare samt till Berit 

Roos (CS ansvar för BAN samt avelsråd BAN) och Magdalena 
Lindberg (CS ansvar för BBdG). 

 Ansvariga är Christina, Magda och Susanne Lindqvist (även 
adjungerad in i styrelsen för att arbeta med konferensen) 

 Styrelsen beslutade, efter diskussion att vi i detta arbete även 
bör se till vilka ev. bekymmer som kan finnas i våra grannländer. 
Främst gäller detta BBdG då det i Sverige för närvarande inte 
finns någon aktiv uppfödare inom rasen. 

 Förslag  att Moa Persson ska tillfrågas som moderator. Styrelsen 
tillstyrker detta. 

 På förslag av BFdB-styrelsen så kommer nu Annelie Kling att göra 
en inofficiell exteriörbeskrivning på BFdB under vår uppfödare-
konferensen 18-19/4. 

  
   b)Förfrågan från Eva Liljekvist-Borg om att utöka sitt rasregister med 
   BH, PBGV, GBGV, BFdB, BAN.  
   Christina läste upp lite info ang. Eva. Därefter beslutade mötet att  
   tillstyrkte förfrågan. 
 
   Förfrågan från Marie Nylander om att utöka sitt rasregister med samtliga  
   av våra raser. Christina läste upp lite info ang. Marie. Därefter beslutade  
   mötet att tillstyrkte förfrågan. 
 
C) Christina kommer att sända en påminnelse till alla rasklubbar ang.  
     uträkning av Årets Utställningshund 2014.  

 
Christina 
Magdalena 

   



11. Jaktgruppen (drev och viltspår) 
 Avauktorisering av drev-/viltspårsdomare. 

CS, genom Magdalena Lindberg har haft telefonkontakt och fått 
ett skriftligt svar från domaren. Efter detta har handlingar ang. 
avauktorisering sänts till SKK:s JhK tillsammans med den aktuella 
La:s styrelseprotokoll och tidigare dokumentation av samma 
karaktär gällande samma domare samt domarens inkomna svar. 

 Håkan Hemäng rapporterade från möte under Småhunds-SM. 
Mötet resulterade i att de fyra deltagande rasklubbarna ska 
tillsätta en styrelse för arrangemanget. I styrelsen ska en person 
ingå från varje rasklubb. Information ang. detta ska enligt beslut 
på mötet skickas ut av Annika Andersson (jaktansvarig inom 
Dreverklubben). 

 Stefan och Tomas kommer att tillskriva alla La ang. insändande av 
viltspårsprotokoll. Protokollen ska sedan kopieras och sändas till 
resp. rasklubb. Resultatet av rasklubbarnas uträkning ska sedan 
sändas till Berit Roos senast den 10 februari så att hon hinner 
beställa och sända ut priser till resp. La:s årsmöte.  
Berit ska även, vid samma tid ha rasklubbarnas resultat av 
uträkning av Årets Drevprovshund. 

Håkan 
Oskar 
Tomas  
Stefan 
Magdalena 

12. Ekonomi . 
 Christina Järveback informerade om det aktuella läget utifrån 

redovisad budget. Vi har under 2014 gått -62 610 kr. Budgeten 
som togs under fullmäktige som var på -45 000 kr.  Detta 
förorsakade viss diskussion och styrelsen kom återigen fram till 
att Bassetbladet är en betydlig kostnad för SBaK. 

 Numera ingår BANK:s ekonomi i SBaK:s ekonomi. Efter 
avräkningar av skuld till SBaK så har BANK en tillgång på 4 340 kr 
innestående hos SBaK att använda vid ev. ny uppstart. 

 Reseräkning från Gotland (Småhunds SM). Styrelsen hänvisar till 
beslut enligt förra styrelsemötet i frågan ang. Småhunds-SM:s 
reseräkningar. 

Christina 

13. Bassetbladet 
Hur många nummer skall ges ut? Stora kostnader runt nuvarande antalet 
upplagor.  
Styrelsen beslutade att se över möjligheten till att ge ut BB i tre nummer 
varav ett dubbelnummer per år samt att utveckla en webbtidning.  

Alla 
 
 
Ronny 
Media-
gruppen 

14. Hemsidan 
a) Mediagruppen 

Ronny är ny medlem och sammankallande i mediagruppen. Därutöver 
är Eva P, Cilla G och Catrin.  

Catrin 

15. Rapport  
 SBaK:s lokalavdelningar –inget att rapportera 
 SBaK:s rasklubbar –inget att rapportera 

Ronny 
 

16. Mötets aktuella frågor 
 

a) Gemensam tidning. Bordläggs till mediagruppen enligt ovan. 
 

Alla 
Berit 
Magda 
Christina 



 
b) BANK-hemsida som ej är sanktionerad av SBaK.  

Hemsidan som lagts ned ang. BANK har nu återuppstått. Något som CS  
inte ligger bakom. Det är omöjligt att på lagligt sätt ta reda på vem 
som har betalat dess återuppståndelse. Det är framför allt olyckligt att 
sidan finns den dagen då BANK ev. kommer att åter bli aktiv. Berit 
Roos kommer att skriva ihop lite ang. detta så att CS sedan kan sända 
det till SKK:s Föreningskommitté för ev. hjälp i frågan. 

 
c) Uppfödarmöte 18-19 april.  Vi kommer som vanligt vid dessa  

utbildningar att ansöka om bidrag till detta från SKK för föreläsnings- 
och lokalkostnader. Magdalena och Christina finplanerar 
uppfödarmötet.  

 
d) Det extra fullmäktige som var förslag enligt fullmäktige 2014 tycker 

styrelsen bör utgå som fysiskt möte. Detta då SBaK ändå inte kommer 
kunna besluta om att höja vår medlemsavgift på annat än ett 
ordinarie fullmäktigemöte.  
 
Rambudgeten för 2015 kommer istället snarast att skickas ut till La 
och Rasklubbar för att sedan kunna godkännas på telefonmöte där 
representant från varje La och Rasklubbar deltar.  
 
La och Rasklubbar är även välkomna att komma med namnförslag till 
den grupp som enligt fullmäktigemötet, ska arbeta fram förslag om 
ETT medlemskap för SBaK och dess rasklubbar. Denna grupp bör 
även ha möjlighet att se över en eventuell gemensam tidning. 
Magdalena tillskriver alla La och rasklubbar ang. detta. 

 
e) SBaK hemsida: Inget att rapportera tills vidare.  

Catrin 
 

17. Övriga Frågor 
 Inga frågor uppkom 

 

18. Nästa möte 
 Telefonmöte tisdagen den 3 mars kl 18.30. 

 

19. Mötet avslutas av Magdalena som tackade och tillönskade oss en fortsatt 
god kväll. 

 

 
Vid tangentbordet: Håkan Hemäng 
     
     

    Justeras: Magdalena Lindberg 

                               Magdalena Lindberg 
     Ordförande SBaK 

 
 
 

                                                                                         Justeras:   Christina Järveback 

                                                Christina Järveback   
                            Mötets justerare                                                                                                


