
 

 

Protokoll  

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2017-12-05 
Telefonmöte 

Styrmöte-12 
  

Närvarande: 

Håkan Hemäng, 

Ronny Westerlund tom § 15 

Berit Roos, Magdalena Lindberg 

Ture Davidsson 

Anmält förhinder:  

Catrin Hultén,  

Therese Corneliusson,  

Ulrika Boström,  

Frånvarande:  
Stefan Lundh 

 

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas:  
SBaK:s ordförande öppnade mötet  

 Håkan 

2.   Mötesordförande: Håkan Hemäng, Sekr Magdalena Lindberg   

3.   Val av justeringsperson: Berit Roos   

4.  Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes   

5.  Föregående protokoll    2017-10-31 : Godkändes   

6.  Inkommande skrivelser: 
Enl fortlöpande mail efter 20171031 från Ulrika B sekr. 

 Ulrika 

7  Utgående skrivelser 
Som ovan se § 6 

 Ulrika 

8.  AU-beslut/Mailbeslut:  
Inga mailbeslut har tagits under perioden 

  

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte         
Riktlinjer för SBaK:s utställningsverksamhet 
bordlägges ; till nästa möte då 
utställn.ansvariga inte deltar på mötet 

Catrin 

Ulrika 

10. Aktuella frågor  
• Bassetfullmäktige 2018 Lördag 5/5 kl 13.00 i SKK’s lokal  

Gemensam lunch innan FM kl 12.00 anmälan till Håkan Hemäng ca 1 v innan 
 
Valberedningen kallas till nästa möte Kurt Johansen sk 
 

• Framtidsfrågor  

Utskick till Rasklubbar och LA med ”framtidsfrågor” och önskan om remisssvar. 

Frågorna finns  i BB’s Julnr och desamma kommer att skickas enl ovan. Ronny 

W filar på frågeställning och CS tar AU och därefter utskick. 

 

 Håkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronny 



 

 

11.  Utställningsgruppen 

• Stockholms Hundmässa  
Ingen inbjudan från SKK /Nina Berggren  
SBaK deltager ej 

• Överklagan önskas via CS från Grandklubben ang mätning på rasen då 
SKK inte beviljat detta. 
CS stöder detta med tillägg/förtydligande från Grandklubben varför 
mätning önskas. Zelina O tillfrågas i ärendet. 

• Förfrågan om Cert i ”annan klass” än bruks/jaktklass 
SKK’s regler är tydliga MEN tydligen figurerar olika åsikter hos SKK när 
resultat av drevprov är officiellt ; direkt efter drevprovet ? direkt efter 
kollegiumet ? eller när SKK registrerat resultat ? 
Håkan H försöker bringa klarhet i frågan och kontaktar SKK 

• Ansökan från Christian Gabler /utställningsdomare/till Prep.kurs  

på BH samt PBGV.  

CS bifaller ansökan. 

 
Ulrika 
Catrin 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  

• Domarärende/drevprov / klagomål och protest från annan rasklubb 
Beslutar CS att i första hand får domarens LA  och Ordf. där försöka reda 
ut egentligheterna. I andra hand får rasklubben tillskriva/skriftligt CS 
sina åsikter för vidare handläggning om så behövs. 

• Småhunds SM genomfört ua. 
Håkan H närvarade som överledare/lagledare 
Dock framkom efter provet åsikter på regelverket som sannolikt behöver 
ses över till nästa gång. 

• När är drevprovsresultat gällande ? 
Se § 11 / Håkan kontaktar SKK för klargörande i frågan 

• Aspiranttjänstgöring för f.d. drevprovsdomare Fredrik Bäckström 
Mellan som nu är klar. 

• Hur många LA har använt poängsättning vid 2017 års Viltspårprov ? 
Stefan L ej närvarande på mötet och frågan kan därför inte besvaras 

    
Håkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan 

13.  Ekonomi    
Ingen redovisning denna gång då Christina J ej deltog i mötet 

Christina 

14.  Bassetbladet  
På väg ut till medlemmarna i A4 format 
Alla funderar på möjliga personer till em ”tidningsgrupp” som kan vidareutveckla och 
ta fram intressant material. Frågan om lämpliga personer till denna gruppen sänds 
med framtidsgrupens mailutskicket till alla La och rasklubbar. 

Ronny 

15.  Framtidsgruppen 

• Frågor till Rasklubbar med remissvar ang Rasklubbarnas vara eller icke vara  
Utskick om för- och nackdelar. 
Frågor finns också i BB nästa nr 
Framtidsgruppen tar fram frågor/förslag till förändring till CS 
CS tar ett AU när förslag på frågor är färdigställda så det kan skickas ut 

• Frågor också till LA vad gäller främst den geografiska indelningen vi har idag 

och hur vi önskar framtiden. 

 
Ronny 
Håkan 



 

 

16.  LA och Rasklubbar 

• Godkännande av RAS för BFdB: godkändes  
RAS skickas till SKK av Ulrika.  

• Petitklubbens hemsida 
Hanhund som vill komma på hanhundssidan ; beslutar CS att  
invänta Petitklubbens Årsmöte 28/1 -18 och ny styrelse. 

• CS kallar till Årsmöte för Petitklubben. Mötet blir på Motell Vätterleden  

den 28/1 2018 klockan 13:00.  

Som mötesordf. är Ove Johansson /FK /SKK tillfrågad och vi hoppas på pos. 

besked 

Ture Davidsson och Ronny Westerlund CS är tf valberedning tillsammans 

med ”Petit-medlemmen” Lars Friberg som mottager namnförslag. 

• Ang. obligatorisk mätning av GBGV: se § 11 ang överklagan till SKK 

• LA Väst med avhoppad ordf samt vice ordf.  
Har det tillfälligt löst sig med sittande styrelse fram till Årsmötet 

Ulrika 

17.  Övriga Frågor 

• SBaK’s FB sida ? Vara eller ej ?  
CS tycker att den ska fortleva då den är en utmärkt informationskanal till 
medlemmarna. Dock behöver regler om hur och vad som skrivs uppdateras och 
följas .Fler admin. behövs.  
Konstaterades att det finns relaterade FB-sidor i omlopp och den senaste 
”Bassetsnacket” sägs vara till för SBaK’s medlemmar. CS vill klargöra att SBaK 
inte står bakom den sidan utan den är privat. CS bad därför ordf. kontakta 
dess admin och be dem ta bort att sidan är till för alla SBaK:s medlemmar då 
detta lätt kan misstolkas som att SBaK står bakom sidan. 

 

18. Nästa möte: Förslagsvis den 8/1-18 kl 19.00  

19.  Mötet avslutas  av ordf.   

 
 
 


