
Protokoll 

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2019-01-14 
Telefonmöte 

Styrmöte-6   
 Närvarande: 

BR, HH, PS, RW, AF, DB 
Anmält förhinder: 

ML, CJ, CH 

Frånvarande:  
  

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas     

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

  

3.   Val av justeringsperson  
Daphne Blomstrand 

  

4.  Godkännande av dagordning   

5.  Föregående protokoll    2018-12-11     

6. Inkommande och utgående skrivelser -se dropbox  

7.  AU-beslut/Mailbeslut       
Sjoerd Jobse har fått ansökan om vidareutbildning för utökat rasregister för 
samtliga Bassetraser beviljad. 

  

8. Ekonomi 
• Inget att rapportera. Kassör saknas på 

mötet 

 

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte  
•  

 

10. Aktuella frågor  
• GDPR till hemsidan 

Ronny kontrollerar med Spanielklubben angående deras skrivelse. Mailbeslut 
därefter. Ronny är kontaktperson inom området. 

• Mailadress-kapning. Mail ”från Håkan” som begär utbetalningar. 
För upplysning. Har förekommit till Christina. SKK har fått det till sin kännedom. 
Skrivelse görs till LA och Rasklubb samt bassetbladet, genom Patrik S. 

• Ordförandekonferens 2-3 febr 2019 
Anmälningar har kommit in från flera LA och Rasklubbar. Medlemmar ur CS 
förväntas dyka upp 2/2 kl. 15.00. Förmöte via telefon genomförs av RW,PS,HH 
(Vecka 4) 

• Specialklubbskonferens 2-3 febr. 
”Krockar” med ovanstående punkt. DB deltar från SBAK. 

• JAP/JUP 
Flera tekniska frågor gällande de olika prisen har uppkommit. HH reder ut 
begreppen. Tas upp till samtal på ordförandekonferensen 

• Ny webmaster till sbak.nu 
Eva Petterson tar över arbetet för tillfället och meddelat LA och Rasklubbar. Info 
har sänts ut till berörda via mail den 1/1. EP deltar även på ordf.konf, 

• Redaktionsråd för BB 
Representant från samtliga Rasklubbar och LA förväntas utses. Frågan ställs på 
ordf.konf.  

• Förfrågan från Svedea försäkringsbolag ang. sponsorsavtal 

  
Ronny 
 
 
Patrik S 
 
 
Patrik 
 
 
 
Daphne 
 
 
Håkan/ 
Magda 
 
Håkan 
 
 
Framt.gr. 
 
Patrik 



Förfrågan har kommit från aktuellt bolag, via kontakt från DB. PS redogör initialt 
för vilka kontakter som tagits och hur ett avtal kan se ut.. CS beslutar att HH 
kontrollerar hur liknande avtal kan se ut med andra intressenter.  

• Frågor från medlemmar ang. dekaler och klistermärken 
Berit Roos har materialet. Information finns på hemsidan. Önskan om fler dekaler 
och olika utseenden finns. Ett utskick i BB gällande detta kommer i nästa nr, 
genom BR. 

 
 
 
 
Berit 

11.  Utställningsfrågor 
• CUA-utbildning 

6-7/4. Motel Vätterleden. Lokaler och stugor bokade. Utbildare bokad (Kent 
Samuelsson). Förfrågan från andra raser har kommit om deltagande 
(drever,beagle), detta är naturligtvis ok. LA står för kostnaden för sin 
deltagare. 

 
Daphne 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  
• Auktorisering till drevprovsdomare:  

-Anders Schönborg (La Öst) Godkännes 
-Mikael Mårtensson (La Väst) Godkännes 

• Frågan ang. Jakthundsdata alt. vidareutveckling med SDK m.fl. 
Patrik redogör för turerna, gällande andra rasklubbar. Specifikationer har 
skickats till drever och beagle. Offertförfrågan har skickats till ”hitta älghund”.  

• Dokument för RR-prov 
Nytt dokument för RR-prov finns. HH skickar till CS för godkännande och 
mailbeslut. 

• Förtydligande i Viltspårsstatuterna 
Patrik aktualiserar en fråga gällande statuterna för årets viltspårhund. Frågan 
gäller var proven får tas (inom vilken klubb). Förtydligande skrivelse görs 
angående att samtliga prov som ska räknas med ska vara genomförda inom SBaK. 

• Förslag från medlem ang. ändring av uttagning till Drevprovs-SM. 
Håkan svarar att medlemmen gärna får utveckla frågan och lämna den som 
motion i sin lokalavdelning/rasklubb. 

    
 
Håkan 
 
Patrik 
 
 
Håkan 
 
 
Patrik/ 
Håkan 
 
 
Håkan 

13.  Nytt från lokalavdelningar och/eller rasklubbarna 
• Grandklubben 

Utställning i Skillingaryd sedan tidigare bokad 2/6 2019. Inofficiell 
utställning för samtliga skk-raser kan vara aktuellt. DB sänder skrivelse 
styrelsen vad detta skulle innebära samt kontaktar lokalavdelningen. 
Förslag att årsmöte för den aktuella Rasklubben genomförs vid datumet för 
utställningen. 
 
Tyvärr finns ingen hemsida utlagd ännu för Grandklubben. 

 
Andreas/ 
Magda/ 
Håkan/ 
Daphne 

14. Framtidsgruppen 
• Rapport från framtidsgruppens tel.möten 

Ämnen/områden betas av. av framtidsgruppen ex. medlemskap, tidning, 
hemsida o.s.v. Förslag kommer delges på ordf.konferensen. 
   

 
Ronny/ 
Patrik 

14. Övriga frågor    

15.  Nästa möte 
20190202 (Endast framtidsfrågor) 

 

16.  Mötet avslutas 
Håkan tackar och avslutar mötet 

 



 

Daphne Blomstrand  Håkan Hemäng 
Daphne Blomstrand, justerare  Håkan Hemäng, ordf. 


