
Protokoll fört vid telefonmöte : 

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2017-05-23 
Telefonmöte 

Styrmöte-7   
 Närvarande:Samtliga utom de som 

anmält förhinder. Christina Järveback 

/ekonomi  

Anmält förhinder: 

Catrin Hultén, Ture Davidsson 

Frånvarande:  
 Stefan Lundh 

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas     

2.   Ev. val av mötesordförande Håkan  mötessekreterare Magda   

3.   Val av justeringsperson Ronny   

4.  Godkännande av dagordning OK   

5.  Föregående protokoll 20170418 gk och lades till handlingarna   

6.  Inkommande skrivelser 
• 19/4 SKK – Inbjudan till Avelskonferens 18-19/11 i Sthlmember 

• 23/4 Drevprovsregler på engelska 
• 24/4 SKK – Upprop från SKK Valberedning 
• 1/5 – Tvist att närvara vid drevprovkollegie 
• 2/5 SKK – Subventionerad BPH-enkät 
• 5/5 SKK – Auktorisation exteriördomare (Svante Frisk – BFdB) Klar sf 
• 16/5 fr Linda Bohlin ; inloggn.uppg PBGV websida 
• 17/5 SKK – Information omhur man kanse ekonomisk redovisning efter avslutad 

tävling 
• 17/5 SKK – 3:e programmet i SKK play för uppfödare 
• 19/5 SKK – Cs protokoll nr 2 – 2017 
• 20/5 Inga’s bekräftelse om deltagande på Jakt & Fiskemässa i Ramsele 
• 22/5 SKK – Intresseförfrågan om rasmonter på Stockholm Hundmässa till §11 
• 22/5 SKK – Filbeskrivning (Drevprov Int. / Nat. 

23/5 Samtal från Jaktjournalen som vill skriva om Grand  
 
 

PBGV Klubben 
• 20/4 Efterlysta Anteckningar från RAS-förberedelserna 
•  

 

  

7  Utgående skrivelser 
• 18/4 Cs – Skrivelser till FK- SKK 
• 20/4 Cs – SBak’s rätt till adressregister? (PBGV) 
• 25/4 Cs – Ändring av felaktiga drevprovsresultat 
• 28/4 Cs – Våra drevprovsregler på engelska 
• 1/5 Cs – Tvist ang. att närvara vid domarekollegie 
• 8/5 Cs – Småhunds SM 
• 12/5 Cs – Ändring av utställn-plats för La NÖ, i höst. 

 

PBGV Klubben 
• 21/4 Cs - Skrivelse om återtagande av PBGV-klubbens Pg, inloggning hemsida mm 

samt info till FK-SKK 
 
 

  

8.  AU-beslut/Mailbeslut Inga   



 

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte   
• Interimsstyrelse för PBGV diskuteras vidare. CS är enig att inte tillsätta en 

interimsstyrelse utan en arbetsgrupp som arbetar fram till ordinarie Årsmöte i 
mars 2018 och är direkt underställd CS till dess att Årsmöte hålls för PBGV 

 

10. Aktuella frågor (utöver rubriker nedan) 

• Tillsättande av interimsstyrelse. Nej 
CS beslutar att tillsätta en arbetsgrupp enl §9 
Arb.gruppen  består av följande personer; 
Christina Järveback sk, Ulrika Boström ,Inge Hansen, Staffan Leijon 
Arb.gruppens uppgifter : Att PBGV 25 års Jubileum genomförs  
                                               RAS ; fortsätta arbetet 
                                              Förbereda Årsmötet 2018    
 

• Beslut om årsmöte i PBGV-klubben i höst eller ge interimsstyrelsen tid 
och inrikta medlemmarna på ett årsmöte i vanlig tid (mars 2018) 
CS beslutar att Årsmöte blir i mars 2018 
CS begär SKK’s hjälp att återfå PBGV klubbens PG . Christina Järveback  
får CS mandat att skicka skrivelse till PG för att ”återta” densamma  
Alt. ta in detta i framtidsgruppens arbete -se § 15 
Inte i nuläget  
 

• www.bgv.se Vem går igenom den och ”städar” samt lägger in t.ex:  
- Sköneviks Loke i PBGV’s hanhundslista 
- Valpkullar 
- Rätt valphänvisning och avelsråd 
- Info om utställningen 
- Info om festkvällen 
- Info om ev. årsmöte 
CS beslutar att Arbetsgruppen tar ansvar för websidan om vad som ska 
stå och tas bort. Verkställs av SBaK’s webmaster Cilla Gylen samt Eva 
Petterson. Arbetet ska påbörjas snarast. 
- Minnesanteckningar från Petitägare-/uppfödaremötet på Vätterleden. 

• Maila info ang. vad som hänt till alla deltagare på Vätterleden. 
Ordf. Håkan  skriver och informerar att CS tillsatt en arbetsgrupp 

• Till tidigare beslut ang. Disciplinärende ang. Jack Junels skrivelse på FB 
-nu även Jacks hela handlande. Beslut att sända till FK alt. Disciplinn.? 
CS beslutar att skicka hela ärendet till FK samt Disciplinnämn då 
ytterligare fakta framkommit. Ordf Håkan sammanställer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Utställningsgrupen 
• Jubileumsutställningen 

-Uppdelning av arbetsuppgifter: Ulrika och Zelina (Grand-klubben) har ett 
samarbete. Grandklubbens styrelse och Cs’ Håkan Hemäng står som 
bestyrelse. Zelina är CUA och utställn.ansvarig. 
Katalogförsäljning och vaccinationskontroll på plats? 
Behövs funktionärer! Finns förslag. 
Ulrika informerar om läget som är under kontroll. Arbetet fortgår. Agria och 
Mäster Jakt sponsrar. Fler sökes. 

 
Ulrika och 
Zelina  

http://www.bgv.se/


 
-Övrig finplanering: I dagsläget är domare och sekreterare klart. 
Extradomare är förberett. 
MG Events är bokade, dom tar emot anmälningarna och ordnar PM för 13 
kr/hund. 
Rosetterna som finns sen tidigare är samlade hos Ulrika, Skall kompletteras. 
SbaK Väst låter oss ärva utställningsring och möbler. Ulrika kontaktar Tånga 
Hed och La Väst, för avstämning. 
2 st bo-längor är bokade hos Tånga Hed. 
Id + logg In hämtas hos Annicka L. (För stambokföringen) (Zelina) 
Annons och Inbjudan kommer att sättas på PBGV-hemsida, Cs-Hemsida, FB och 
hos våra nordiska bassetklubbar. 
 
Ronny undersöker pris för den gemensamma middagen för ca 50 st 
Så att det tillsammans med sista anmäln datum utställning? kommer med i 
annons. 
 
Ronny meddelar att det har fattats SRD dokument på LA’s utställningar 
Ulrika berättar att det är ringsekr. uppgift/ansvar att se till att det finns i 
ringsekr.väskan. 
 
Rasmonter Stockholms Hundmässa : 
Håkan svarar vad SbaK har för åsikt i frågan om Specialklubb och Raser 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  
• Rapport från Petit-SM 

Håkan inform. Om ett mkt lyckat trevligt arrangemang med nöjda deltagare 

• Basset-SM i viltspår hos La Syd 12-13/8. Vem åker dit? Priser och väst -ok? 
CS tycker att Stefan bör åka som CS repr. Priser och väst /Berit ansvarar 

• Beslut -hur går vi vidare med drevprov dömt av domare Mats Bylund 
LA Öst har 2 prov som ej behandl. Därför ska ett ytterligare kollegium genomföras. 
Då kommer även det prov som dömts av Mats Bylund att behandlas med MB 
närvarande. 

• Beslut -godkänna regelförslag till Småhunds-SM (bilaga) 
CS beslutar gk regelförslaget /Småhunds SM  
 

    
Stefan 
 
Håkan 

13.  Ekonomi    
a) Nu finns pengarna hos SBaK till Småhunds-SM (från Västsvenska Dreverklubben) 

16.300:- 
b) ”Petitklubbens” medel. Få tillgång nu alt. efter årsmötet? 

 Se § 10  

 

14.  Bassetbladet  
a) Nästa nummer presstop 15/5. Vem har skrivit vad? 

HH Ordf rader 
HH Repotage Petite o Uppf mötet Vätterleden  april 2017 
UB Annons PBGV 25 års Jubileum 
CJ SKK’s utbildn Föreningsteknik/ekonomi 
 

 

15.  Framtidsgruppen 
a) Mailadresser sekreterare@sbak.nu 

Ej bekräftat eller ändrat /Ronny 
b) Är det läge utskick till medlemmarna med framtidsfrågor? 

Inte i nuläget  / Ronny 

Ronny 
+ 
Alla 
Catrin  
Håkan 

mailto:sekreterare@sbak.nu


c) CS-möte och ordförandeträff omkring framtidsfrågorna den 17/9 -plats?  
Ny lokal blir : Enköpings Motorgård där även LA NÖ har sin utställning  

d) Att diskutera -behålla våra La ungefär som de är och istället ändra SBaK:s 
rasklubbar till kommittéer som även har var sin plats i CS? Fördel då är att alla har 
en medlemsavg. och sparar pengar på medlemshantering hos SKK. 
Fortsatta diskussioner på Ordförande träffen 17/9 

16.  LA och Rasklubbar 
Inga inkommande rapporter 

Alla 

17.  Övriga Frågor 
Ronny vill ta upp SRD på nästa tel.möte 

 

18. Nästa möte 
18 Juli kl 19.00  
och då kommer Zelina Olesen , Inge Hansen ,Staffan Leijon ,Sussi Lindqvist att 
kallas.Ulrika kallar. 

 

19.  Mötet avslutas 
Håkan tackar och avslutar mötet   

  

 

 

 

Magdalena Lindberg    
 Mötessekr.   Håkan Hemäng    Ordf. 

 
 
 

 
Ronny Westerlund    Justerare 


