
Protokoll 

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2017-08-24 
Telefonmöte 

Styrmöte-9   
 Närvarande: 

Catrin, Ulrika, Therese, Berit, Ture, 

Ronny, Håkan 

Anmält förhinder: 

Magda, Christina 

Frånvarande:  
 Stefan 

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas     

2.   Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare   
Ronny mötesordf. och Håkan mötessekreterare 

  

3.   Val av justeringsperson Ture justerar   

4.  Godkännande av dagordning Ja   

5.  Föregående protokoll    2017-07-18   Godkännes   

6.  Inkommande skrivelser 
• 20 aug    ”Betalningspåminnelse” från Jack Junel 

  

7  Utgående skrivelser 
•  

  

8.  AU-beslut/Mailbeslut         
• SBaK AU har beslutat att stötta GBGV:s begäran ang. mätning av sin ras. Detta 

sändes vidare till SKK under veckan av Ulrika 

  
 
Ulrika 

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte   
Ev. betalning av brush up utbildning 

 
Ulrika 

10. Aktuella frågor (utöver rubriker nedan) 

ORDFÖRANDEKONFERENSEN 16-17/9 
a) Anmälningar från La, Rasklubbar, CS, övriga -Webban, Eva P, etc 

Fr. CS: Catrin m hund, Therese m hund, Ronny + fru, Ture m hund, Håkan, 
Christina. Vi inväntar svar från Berit, Magda och Stefan 

b) Boende och konferenslokal 
Catrin har kollat runt lite och lämnat ett förslag. Catrin kommer att kolla flera 
alternativ (Ronny har ett par förslag). CS tar efter det ett snabbt mailbeslut som 
Catrin och Ronny sedan kan arbeta vidare efter. 

c) Tider för båda dagarna 
CS tror att utställningen håller på tills ca kl 15. Vi räknar med att kunna starta 
med middag kl 19:00. 
Söndagen: 9:00 Genomgång, frågeställningar 
                   10:30 Fika 
                                Grupparbete 
                   12:30 Lunch 
                   16:00 Fika och avslut 

d) Ämnen att ta upp 
• Vilka förslag ligger till SKK:s fullmäktige ang. sin organisationsutredning 
• Gemensamt medlemskap 
• Gemensam tidning (ev. på 4-färg, A4) 
• Lokalklubbarnas geografiska uppdelning  
• Rasklubbars- och lokalklubbars roll i framtiden 

Fråga att ta reda på innan -Vad kostar/kostade tidningarna för våra rasklubbar 

 
 

Håkan 
Catrin 
 
Ronny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 
Ronny 
Ronny 
Alla  

Alla 



Gemensam helg och plats för alla rasklubbars årsmöten inkl. utställning Alla 

11.  Utställningsgruppen 
• Rapport Jubileumsutställningen samt jubileumsmiddag -Petit 

49 hundar anmälda samt 4 uppfödargrupper och 2 avelsgrupper 
Ekonomin för utställningen är inte klar ännu men Christina och Ulrika har koll.  
Resultaten är på väg in i Hunddata. De är även på väg in på hemsidan 
tillsammans med foton.  
36 personer deltog vid middagen vilken var en väldigt trevlig tillställning. 
CS riktar även här ett stort tack till Zelina för all hjälp kring utställningen samt 
till vår egna Ulrika som tog sig ann detta utställnings- och jubileumsuppdrag 
med så kort varsel efter styrelseavhoppen i rasklubben! 

 
Ulrika 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  
• Rapport från Basset-SM i viltspår hos La Syd. 

Alla var nöjda, jämn nivå på de duktiga domarna och ett gediget prisbord. 
Håkan har mailet ett tack från SBaK CS till La Syds styrelse. 

• Drevprovskonferens 27/8 på Motell Vätterleden 
Anmälningstiden har gått ut men ännu kan vi komplettera med något namn. 
Program är utskickat via mail. Föredragshållare är klar sedan länge. 

    
Christina 
Håkan 

13.  Ekonomi    
• Beslut ang. betalning av Jack Junels krav.   

CS beslutade att Jack får vara nöjd med de 1230 kr som han fått. Utskicket som 
var hans egna idé, efter årsmötet, vilket stred mot SKK:s stadgar, får Jack själv 
stå för. Inga mer pengar betalas ut av Sv. Petitklubben eller SBaK centralt. 

 
Christina 

14.  Bassetbladet  
• Nästa nummer presstop 15/8. Vem skriver vad? 

Ulrika skriver om ”Petit-helgen” i övrigt enl. tidigare sammanträdesprotokoll. 

 

15.  Framtidsgruppen 
Se rubrik Aktuella frågor ovan. 

Ronny 

16.  LA och Rasklubbar 

Efter Petitklubbens 25-årsjubileum inkl. utställning har CS ställningstagande blivit allt 
starkare att SBaK CS inte finner en möjlighet att utlysa ett årsmöte inom Sv. PBGV-
klubben innan 2018.  

 

17.  Övriga Frågor 
Se över intresset för utbildning av våra funktionärer i våra La och rasklubbar. Även 
erbjuda in medlemmar till föreläsning om t.ex. de nya utställningsreglerna, Uppfödare-
/avelsetik… 

 

18. Nästa möte 2017-09-16 vid senast kl 18 eller så fort vi alla är på plats.  

19.  Mötet avslutas   
Håkan tackade alla för den gångna helgen där CS, oavsett ras var engagerade för 
Petitmedlemmarnas räkning.  
Ulrika strök under detta tack varefter Ronny tackade alla och avslutade mötet 

  

 

Dagens sekreterare/Håkan Hemäng 
 

Justeras: 

2017-08-26    2017-08-29 

Ronny Westerlund                                                     Ture Davidsson 
      Ronny Westerlund       Ture Davidsson  

         (Mötesordf.)     (Justeringsperson) 


