
 

Protokoll   

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

Motell Vätterleden 

2018-08-25 

Fysiskt möte Styrmöte-2   
 Närvarande: Andreas fram till och med  

§10, punkt 1 
Anmält förhinder: 

Magdalena 
Frånvarande:  
 

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas     

2.   Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare  
Sittande 

  

3.   Val av justeringsperson  
Berit Roos 

  

4.  Godkännande av dagordning  
Protokoll godkänt 

  

5.  Föregående protokoll    2018-05-22   

6.  AU-beslut/Mailbeslut         
• - 

  

7.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte   
• Auktorisering av drevprovsdomare 

Bo Melin 
Gällande domare godkännes/auktoriseras 

 

HH 

8. SBaK:s ekonomi 
Budget följs enligt budgetår 

Christina 

9. Aktuella frågor 
• Årsmötesprotokollet – Håkan Hemäng följer upp ärendet och kontaktar 

årsmötesordförande. 
• SBaK:s nya stadgar – Stadgar antagna. Håkan kontrollerar enligt 

föregående punkt. 
• GDPR – Avtal med SKK finns. Medlemslistor går till resp. sekreterare. 

kontaktperson för GDPR – frågor: Andreas Fager. Patrik S ansvarar för att 
göra rätt skrivelse på hemsidan. 

• Framtidsgruppen -status och plan 
Förslag ska beredas i god tid före fullmäktige. Ett förslag gällande 
medlemskap, rasklubbar, hemsidor och lokalavdelningar ska presenteras. 
Strukturer och alternativ utreds av CS, ansvariga: Patrik S, Ronny W 
 
 
 

  
Håkan 
 
Håkan 
Andreas, 
Patrik 
 
 
Ronny 

10.  Utställningsfrågor 
• Elev-/aspirantstrul på utställningen i Piteå. CS genom Daphne 

sänder en framställan om godkännande till SKK, för aspiranten. 
Daphne kontrollerar vilka domare som är berättigade att ha 
aspiranter, för våra raser. 

 
Daphne 
Christina 



 
• Stora Sthlm inkl. fråga från SvPBGV-klubben 

 
CS står ekonomiska kostnaderna gällande monter för bassetraserna 
och ska vara heltäckande för SBAK, alla rasklubbarna är välkomna. 
Daphne har gjort anmälan till SKK 

• Utställningsdomare Marie Gadolin – godkännes att utöka sitt 
rasregister. Daphne sköter administration med SKK. 

• Daphne skall skriva i Bassetbladet om att varje L:a skall se över 
behovet och möjligheter att utbilda flera CUA:r. 

11.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  
• Drevprov 

• Beslut ang. 2-domaresystem vid Småhunds-SM 
• CS bifaller detta förslag. 

• Beslut -Kalle Lieszkovszki som SBaK-representant  vid Småhunds-
SM 

• CS bifaller förslag 
• Småhunds-SM 26/11 

• Uttaget tre Bassetar till SM 
• Kort info ang. fortsatt tvist om drevprovsförfarande 

• Ärendet ligger på SKKs bord och får avgöras där. 
• SKK:s förslag om digital inrapporteringssystem för drevprov. 

• Håkan rapporterade och Patrik föredrog 
• Drevprovskonferens på Motell Vätterleden  

• 24 anmälda 
• Drevprovs-SM 9/11 

• L:a Mellan i Värmlandsnäs  
• Viltspår 

• Rapport -Viltspårs-SM  
• Patrik var på plats (L:a Östra) 
• Nästa år skall vi se till att det blir ett ordinarie prov 

• Domarkonferens – Görbart 
• Patrik undersöker intresset för detta hos respektive L:as 

Kommissarier och om intresse finns planerar vi för en 
domarkonferens. 

• Auktorisation av viltspårdomare-Torben Karlsson 
• CS inväntar underlag från L:a 

    
 
 
 
 
 
Patrik S 

12.  Övriga frågor   
Sponsorer – Håkan pratar med Agria om vi inte får ett sponsoravtal på plats 
pratar vi med andra försäkringsbolag. Håkan tar även kontakt med potentiell 
sponsor av märkeskläder. 

 

13.  Nästa möte 
• 17 September klockan 19.00 

 

14.  Mötet avslutas  

 

Skrivet av Andreas Fager resp., enl. ovan Patrik Särenfors 



 

Berit Roos Håkan Hemäng 

Justerat Berit Roos Mötesordförande   

 Håkan Hemäng 


