
Dagordning   

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2018-09-17 
Telefonmöte 

Styrmöte-3   
 Närvarande: Patrik, Berit, Ronny, 

Andreas, Håkan, Magda, Dahpne, 

Christina 

Anmält förhinder: 

Catrin 
Frånvarande:  
  

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas     

2.   Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare  
 
Ordf: Håkan Hemäng 
Sekr: Andreas Fager 

  

3.   Val av justeringsperson : Magdalena   

4.  Godkännande av dagordning    

5.  Föregående protokoll    2018-08-25   

6. Inkommande och utgående skrivelser i separat dokument 
Sparas via dropbox på excelark. 

Patrik S 

7.  AU-beslut/Mailbeslut         
• Mailbeslut – Auktorisera Marie Bengtsson till viltspårsdomare 
• Mailbeslut – Auktorisera Christina Forsgren till drevprovsdomare 

Au-beslut tagna angående ovanstående ärenden - godkända 
 

  

8. Ekonomi 
• SBaK Öst äskar om mer ersättning 

för genomfört Viltspårs-SM 2018 – 
bordlägges 

• Ekonomin meddelas vara i balans 

 

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte  

10. Aktuella frågor  
• GDPR – Ronnie kontrollerar rätt skrivelse på hemsida 
• Medlemregister - Medlemslistor enbart till sekreterare i resp. 

lokalklubb 
• Fullmäktigeprotokollet – Sändning av denna till SKK! Ligger nu för 

justering 
• SBaK:s nya stadgar  - Håkan kontrollerar dessa för justering 
• Stora Sthlm -monter etc. Daphne ansvarar för arrangemanget gällande 

monter. Väntar svar från flera rasklubbar 
• JAP/JUP – Resultat ska vara registrerade på SKK, därefter kan ansökan 

om JAP/JUP göras. Meriter från övriga norden ska bifogas som kopior 
till ansökan. Gäller från 1/10 2018.  

• Framtidsfrågorna 
- Ronny och Patrik arbetar med frågorna. Förslag från framtidsgrupp 
ska ges i god tid inför årsmötesperioden.  
-  
-Dags för ett redaktionsråd för BB – Håkan konsulterar Eva Pettersson 

  



• Ordförandekonferens febr – mars 2019 – bordlägges. Beslut dock taget 
att framtidsgruppen deltar i ordf. konferens 1 veckan i februari 

11.  Utställningsfrågor 
• Aspirantstrulet i Piteå? Utrett 
• Sändning av 2020 till SKK. Klart – Daphne Blomstrand 
• CUA-utbildning – Genomförs våren – 19. Motel Vätterleden. 

Reprepsentanter från LA och rasklubb inbjudes. 
• Dahpne tar fram och presenterar lista över domare för ev. beslut om 

nya elev-/aspirantexteriörsdomare.   

 
 
 
Daphne 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  
• Drevprovskonferens på Motell Vätterleden 

-godkännande av ändringar i SBaK:s Riktlinjer för 
drevprovsverksamh.18/19 

• Förslag om digital inrapporteringssystem för drevprov – Anders Veen 
Huis, kan kostnadsfritt ta fram förslag på program för presentation till 
CS och senare beslut. 

• Inkommit förslag ang. samma anmälningsavgifter och domaravgifter i alla 
La? Bordlägges till ordf.konferens 

• Drevprovs-SM – Pågår enligt planering 
• Småhunds-SM – Pågår enligt planering 
• Påminnelse ang. tidigare beslut att spara protokoll (La) och prislistor (CS + 

La)- Sparas enligt SKK;s regelverk 

    
 
 
 
 
 
HH 
HH 

13.  Övriga frågor   
 

 

14. Nytt från lokalavdelningar och/eller rasklubbarna 
• Grandklubben har meddelat att de lagt klubben vilande – Ett sådant 

beslut kan ej göras utan CS – beslut. Håkan tar kontakt med klubbens 
representanter om förslag på åtgärder 

 

15.  Nästa möte 
16/10 2018 19.00 

 

16.  Mötet avslutas 
Håkan tackar för ett effektivt och bra möte. 

 

 

 

 

Justerat: Magdalena Lindberg                   Håkan Hemäng, mötesordf. 


