
Protokoll  

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2017-10-04 
Telefonmöte 

Styrmöte-10   
 Närvarande: Ronny, Ture, Therese, 

Håkan, Catrin, Berit, Ulrika till §15 
Anmält förhinder: 

Stefan, Magdalena 

Frånvarande:  
  

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas     

2.   Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare  
Ordförande föreslog att Ronny skulle vara ordförande för mötet. Mötet valde 
därefter Håkan till mötets sekreterare då Ulrika inte hann vara med under hela 
mötet.  

  

3.   Val av justeringsperson Ture   

4.  Godkännande av dagordning -OK   

5.  Föregående protokoll    2017-08-22 godkändes   

6.  Inkommande skrivelser 
Hänskjuts till nästa CS-möte 

  

7  Utgående skrivelser 
Hänskjuts till nästa CS-möte 

  

8.  AU-beslut/Mailbeslut         
Mailbeslut -Riktlinjerna för SBaK:s drevprovsverksamhet. Se § 12Punkt 1 

  

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte - Inga  

10. Aktuella frågor  
• Dags att börja titta på Bassetfullmäktiges tid och plats 2018 

Förslag 5-6 maj. Håkan kollar plats i Norrköping.  Pga ordf.konferensen så 
anser CS att förkonferens uteblir detta år. Förslag start med kaffe kl 10.00. 

  

11.  Utställningsgruppen 
• Två tråkiga bestyrelserapporter -hur går vi vidare? 

Beslutades att CS ordförande tillskriver aktuell person ett tillkänna-
givande att denne är nämnd, pga sitt tråkiga beteende, i två bestyrelse-
rapporter och ber denne skärpa sig till nästa utställningstillfälle.  

• Lösning på La Syd:s fråga om utställningsdatum 
CS-ledamot har gjort en miss så att La Syd:s- och Grandklubbens 
utställningar för 2018 krockar. SKK gav bägge dispens för samma datum 
2018 men att ändring måste ske fr.o.m. år 2019. Styrelsen kom fram till 
att ordf. pratar med de berörda inför nästa CS-möte och försöka få till en 
lösning för 2019 -. 

• Riktlinjer ang. utställningar inom SBaK 
Catrin och Therese kollar på detta och tar fram ett dokument där en 
lägstanivå skrivs in för SBaK:s utställningsverksamhet. 

 
Ulrika 
Catrin 
 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  
• Beslut om ändringar för Riktlinjer för SBaK:s drevprovsverksamhet 

Ändringarna som ventilerades via mail enl. §8 beslutades fastslås för 
drevprovsperiod 2017-2018.  

• Ta bort D-cert som poänggivande vid uträkning Årets Drevprovshund? 

    
Håkan 



Beslut att ta bort D-cert som poänggivande vid uträkningen Årets 
Drevprovshund och istället skriva in det som första skilje vid lika poäng. 

• Fel info ang. uträkningsstatuter i förra BB. Hur klargör vi det? 
Vi skriver om detta, tillsammans med våra ändringar enl. ovan. på hemsidan 
samt en notis i nästa BB. 

• Basset-SM i La Väst den 10/11 
Håkan tar kontakt med Bengt Melin som håller i arrangemanget. Berit ska 
antagligen sända CS-priser dit. Berit tar sin del med Bengt. 

• Petitklubbens Drevprovs-SM. Ska provet vara officiellt 

Beslut: Ja, liksom SBaK:s egna drevprovs-SM. Resp. ”huvudarrangör” 
betalar för starterna (alltså i detta fall Petitklubben resp. SBaK CS)  

13.  Ekonomi    
• Ordförande ska söka sponsorer för SBaK och vår verksamhet inför 2018 

 
 

14.  Bassetbladet  
• Presstop den 1/11. Nästa BB i A4-format. Eva P har kollat priser ang. detta. 

Framtidsgruppen tar kontakt med Eva och kontaktar även rasklubbar och 
lokalavdelningar med info ang. storleken samt att de måste sända in reportage. 

• CS kollar på julannonspriser samt försöker få flera kennlar att köpa annonser. 

 

15.  Framtidsgruppen 
• Rapport från ordförandekonferensen -Hur går vi vidare? 

Det har efterfrågats en vi-känsla inom SKK. Men detsamma gäller även inom 
SBaK. Något som vi bör kämpa för! 
Vi har hört mycket positivt efter konferensen och hela mötet var överens om 
att vi borde arrangera flera liknande tillfällen att träffas som Bassetvänner. 
Cilla har färdigställt en artikel från ordförandekonferensen som kan läggas upp 
på vår hemsida. Berit mailar Cilla ang. detta direkt ikväll.  
Framtidsgruppen har telefonmöte den 5/10. 

• Rapport från Kennelfullmäktige  
Håkan rapporterade om valen samt att organisationsutredningens punkter till 
förändring blev succesivt allt mjukare under själva fullmäktigehelgen. 

 
Ronny 
Håkan 

16.  LA och Rasklubbar 

• Grandklubbens mätning? 
Ansökan är skickad av SBaK och ligger nu hos SKK för beslut. 

 

17.  Övriga Frågor  

18. Nästa möte 
Förslag den 24/10 kl 19:00. 

 

19.  Mötet avslutas   
Ronny avslutade mötet 

  

 

Vid pennan: Håkan Hemäng 

 

Justerat 2017-10-13 2017-10-16 

 

Ture Davidsson Ronny Westerlund 

 Ture Davidsson   Ronny Westerlund 


