
Protokoll  

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2018-10-16 
Telefonmöte 

Styrmöte-4   
 Närvarande: Catrin, Håkan, Magda, 

Patrik, Christina, Berit, Daphne, Ronny 
Anmält förhinder: 

Andreas Fager  

Frånvarande:  
  

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas  Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.   

2.   Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare  
Mötesordförande Håkan Hemäng Mötessekreterare Catrin Hultén 

  

3.   Val av justeringsperson Daphne Blomstrand   

4.  Godkännande av dagordning. Mötet godkänner dagordningen.   

5.  Föregående protokoll    2018-09-17 Mötet godkänner föregående protokoll.    

6. Inkommande och utgående skrivelser -se dropbox Se över dropbox. Håkan 
och Andreas ska lägga in skrivelserna. 

 

7.  AU-beslut/Mailbeslut       
Inga senaste månaden   

  

8. Ekonomi 
Christina har skickat ut balansrapport och 
resultatrapport till styrelsen via mail 181015. 
Ekonomin ser bra ut och inget anfördes i övrigt 
gällande ekonomin.  

 

Christina 

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte  
• SBaK Öst äskar om mer ersättning för 

genomfört Viltspårs-SM 2018. 
 
Cs bordlägger åter frågan och ber La Öst 
inkomma med en tydligare redovisning av 
vilka kostnader som avses. Håkan 
informerar La Ös . 
Cs vill påtala att äskning av extra pengar till 
arrangemang ska lämnas in till Cs i god tid.  
Begäran kommer sedan att bedömas utifrån 
behov.  

 
 
 
 
 
Håkan 

10. Aktuella frågor  
• GDPR!  

Ronny redogör för vilka krav som ställs på SBaK gällande GDPR. SBaK 
ansvarar för hur medlemsregister förvaras och vilka personuppgifter som 
finns i våra register. Ronny fortsätter arbetet med att säkerhetsställa att 
SBaK handhar register på rätt sätt. Ronny kontrollerar detta med SKK.  

• Fullmäktigeprotokollet och mötesbilagorna – Sändning av denna till 
SKK! 
Håkan informerar att all nu ligger ute på hemsidan och är sänt till SKK 
181010.  

  
 
 
Ronny 
 
 
 
 
 
 
 



• SBaK:s nya stadgar – ok att lägga ut?  
Håkan skickar ut till Cs  för översyn för att  senare kunna  ta mailbeslut 
frågan. 

• Stora Sthlm -monter etc. 
Daphne informerar om att SBaK är anmälda. Arbetet fortsätter med att 
ordna deltagare till montern. Fribiljetter kommer att fördelas på de 
rasklubbar som deltar. Klubben står för övernattning på fredagen för 
Catrin och Daphne som ska bygga montern.  

• JAP/JUP  
JAP ändrat utifrån antagen motion på fullmäktige.  
Beslut tas att endast registrerade resultat hos SKK kan tas med i ansökan. Det 
åligger sökande att tillse att dessa resultat är registrerade innan man inkommer 
med ansökan. Sökande ska även sammanräkna aktuella poäng för att senare 
kontrolleras av Cs handläggare av JAP och JUP.  
Beslut att skapa en enskild mailadress för JAP o JUP.  

• Framtidsfrågorna 
- Ny webmaster till sbak.nu  
Nuvarande webmaster har flaggat för att hon efter lång och trogen tjänst vill 
lämna över ansvaret för hemsidan till någon annan.  
Ronny pratar med nuvarande webmaster om att lägga ut en förfrågan på 
hemsidan och fb om det finns någon som är intresserad av att bli ny webmaster 
för SBaK.  
-Redaktionsråd för BB 
Eva P har tillfrågats och anger att hon gärna vill ha hjälp med material och 
redaktionsråd till BB.  

• Ordförandekonferens febr – mars 2019  
Beslut tas att hålla mötet 2-3 februari 2019. Styrelsen återkommer angående 
plats för mötet. 

• Bassetbladets sena leverans, främst i La Väst.  
Beslut tas på att Håkan kontaktar Eva och tryckeriet för att utreda vad som 
hänt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan/ 
Magda 
 
 
 
 
 
Ronny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan 

11.  Utställningsfrågor 
• Läget för Stora Sthlm?  

Se punkt 10:4 
• Nya elev-/aspirantdomare? 
• CUA-utbildning 

Daphne meddelar att planering pågår. 
• SBaK kommer sända kondoleanser via Cancerfonden anledning av 

exteriördomare Göran Hallbergers dödsfall.   
 

 
Daphne 
 
 
 
 
 
Håkan 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  

• Fråga från La Syd att få senarelägga Drevprovs-SM 2019 
Beslut tas att bevilja La Syds förfrågan.  

• Kravspec på egenutvecklat digitalt prov visas av Patrik.  

    
 
 
Patrik 

13.  Nytt från lokalavdelningar och/eller rasklubbarna 
Grandklubben 
Ingen rapport har inkommit från Grand klubben med skäl rörande varför 
styrelsen upphört med sitt arbete eller hur eventuella aktiviteter ska bedrivas. 

 
 
 
 



Kontakt kommer att tas av Magda med klubbens sekreterare för att utreda 
frågan vidare.  

Magda 

14. Övriga frågor   
• Info -Inför det kommande numret av Hundsport Jakt sändes en fråga ut 

till alla våra jakthundsraser om att medverka med en blänkare. BANK och 
Fauveklubben har sänt in material till platsen för SBaK-info.  
Håkan informerar om att båda klubbarna fått plats med sina inlägg i 
Hundsport Jakts nästa nummer.  

 
Håkan 

15.  Nästa möte: 181211 kl 19.00  

16.  Mötet avslutas Ordförande tackar alla och avslutar mötet.   

 


