
Protokoll 

Centralstyrelsen för  

Svenska Bassetklubben  

Plats och datum:  

2019-02-20 
Telefonmöte 

Styrmöte-7   
 Närvarande: Andreas Fager, Håkan 

Hemäng, Daphne Blomstrand, Berit 

Roos, Ronny Westerlund, Magdalena 

Lindberg 

Anmält förhinder:  

Patrik Särenfors 

Frånvarande:  
  

 

§  Ärende  Ansvarig  

1.   Mötet öppnas     

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

  

3.   Val av justeringsperson  
Magdalena Lindberg 

  

4.  Godkännande av dagordning 
 

  

5.  Föregående protokoll    2019-01-14   (samt 2019-02-02, ej protokollfört)   

6. Inkommande och utgående skrivelser - se dropbox 
Utgående post till RAS-klubbar 

 

7.  AU-beslut/Mailbeslut       
Mailbeslut taget ang. CUA-utbildning 

  

8. Ekonomi 
• Bokslut 2018. Minusresultat redovisas. 

Bordlägges. Underskottet beror delvis på 
”Stora Stockholm”. Minusresultat 5000 
kr var budgeterat, 23000 var utfallet. 
Inköp av material är en faktor. 

 

9.  Bordlagda frågor till detta styrelsemöte  
• - 

 

10. Aktuella frågor  
Rapporter: 

• Ordförandekonferens  
Positivt och kreativt möte med gott deltagande. Resultatet mynnade ut i ett 
resultat som har delgivits rasklubbar och lokalavdelningar. Utskick har 
genomförts av Håkan Hemäng. (Frågor ang. ex. medlemskap) 

• Specialklubbskonferens 
Daphne redogör för konferensen. Bl.a HD-utredning, Samarbete med SBK, SRD 
samt ny djurskyddslag genomgicks. Daphne har nedskrivna minnesanteckningar 
som delgivits CS, som publiceras i nästa BB. (Centralt för konferensen var frågor 
kring RAS). CS tackar Daphne för sitt deltagande 
 

Övrigt aktuellt: 
• GDPR-info till hemsidan 

Ronny har ställt frågor som behöver besvaras. Berit Roos, Ronny Westerlund 
och Magdalena Lindberg utreder frågan. 

• JAP/JUP uträkningar + diplom 
Daphne Blomstrand står för uträkningarna och får ansökningarna skickade till 

  
 
Håkan 
Daphne 
Ronny 
 
Daphne 



sig från sekr. Skickas till resp. sekr. för LA. Frågor ang. statuter diskuteras och 
redes ut. Ny blankett för ansökan finns 

• Förfrågan från Svedea försäkringsbolag ang. sponsorsavtal 
Bordlägges 
 

• Fråga från medlemmar ang. tillvägagångsätt när någon vill byta LA 
Medlemskap hanteras av SKK, medlem ska ta kontakt med SKK för byte. Bytet 
ska godkännas av aktuell specialklubb (CS) för godkännande. Ansökning skickas 
till CS för vidare förfrågan till mottagande LA. Detta klargörs via hemsidan och 
BB 

• Gränsdragning LA 
Arrangerande LA ansvarar för genomförande prov. LA tar beslut om 
oegentligheter och justerar efter det. 
 

11.  Utställningsfrågor 
• CUA-utbildning 

6-7/4. Motel Vätterleden.  
Lyftes på ordf.konferensen. Deltagande sponsras av CS (300 kr). Daphne 
redogör för kostnader och anmälningar. Reklam för utbildningen ges i BB.  

• Årets Utställningshundar brev/-kallelser 
Daphne och Berit arbetar med uträkningar och utskick. 

 
Daphne 
 
Daphne 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)  
• Alla drevprovsresultat för säsongen är inskickade 

Samtliga prov är inskickade och uträkningar gjorda. Ej inlagda ännu hos SKK 
• Dokument för RR-prov 

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

• Patrik vill samla alla Viltspårskommissarier inom SBaK 
Genomförs på Vätterleden. Patrik står för inbjudan 

• Årets Drevprovshundbrev/-kallelser 
Håkan Hemäng skickar kallelser 

• Årets Viltspårsshundsbrev/-kallelser 
Patrik Särenfors skickar kallelser 

• Domarkonferens med hundsläpp 
Ska anmälas till Håkan senast 15/3 2019. Håkan skickar upplysningar till LA 

    
 
Håkan 
 
 
Patrik 
Håkan 
Patrik 
Håkan 

13.  Nytt från lokalavdelningar och/eller rasklubbarna 
• Grandklubben 

Utställning + ÅRSMÖTE i Skillingaryd bokat 2/6 2019. Frågan som 
tidigare lyfts om eventuell inofficiell utställning är inte längre aktuell. 
Utställning genomför för grand med start klockan 10.00. Årsmöte startar 
13.00. Önskas lunch för årsmöte anmäls detta till Andreas. Håkan lägger 
kallelse till årsmötet i BB. 
Ekonomi Grand 
Bankkort lämnas till Daphne vid LA väst årsmöte enligt beslut på detta 
styrelsemöte. 

 
Andreas/ 
Magda/ 
Håkan/ 
Daphne 

14. Framtidsgruppen 
• Ny websida sbak.se 

Ny hemsida finns för remiss. Patrik har upphandlat sidan. Den nya sidan är från 
och med dags datum vår officiella sida. Klargörs i BB 

• Redaktionsråd för BB 
Förslag till utskick i BB görs av Ronny W 

 
Ronny/ 
Patrik 



• Hemsidesråd 
• Jubileum 2021. Planering för detta jubileum startar i CS under 2019 

14. Övriga frågor    

15.  Nästa möte 
20190409 19.00 

 

16.  Mötet avslutas 
 

 

 

 

Magdalena  Lindberg   

 justerare 

  


