Protokoll för:

Plats och datum:

Svenska Bassetklubbens
Östra lokalavdelning

Telefonmöte SBaK Öst
Dag: 2018-02-13
Tid: 20.00
Telefonmöte

Närvarande:

Anmält förhinder:

Anna, David, Janne, Krister, Per, Sören
§

Frånvarande:

Johan, Lars-Erik

Ärende

1.
2.

Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Sittande
3. Val av mötessekreterare
Sittande
4. Val av justeringsperson
David
5. Föregående protokoll.
Till handlingarna
6. Godkännande av dagordning
Godkändes
7. Ekonomi
Ekonomisk redovisning
Underlag lämnat till revisorerna. Förslag till budget 2018 klar, bifogas ej
protokollet.
8. Inkommande skrivelser
-Mailfråga från Dan Lystad avseende championat
-Mail: Kärråsens Pia har blivit viltspårschampion 2017 och ägarna
kommer på årsmötet
9. Utgående skrivelser
-Mail till Annica Elfgren att hon kommer att få sin Championrosett även
om hon inte kan närvara vid årsmötet.
-Svar till Håkan avseende frågor: a) Gemensamt medlemskap SBAK och
rasklubb förordas. b) Gemensam tidning i pappersform föredras men
med komplement via digitala kanaler. c) Geografisk uppdelning av La är
ok som den är d) Avseende rasklubbarna fungerar det lite blandat
beroende på rasklubb. Kanske skulle fungera bättre som gemensamt
direkt under CS. Rasklubbarna kanske blir för geografiskt utspridda.
-Mailsvar till Dan Lystad att regler och blanketter för championat finns
på SKK hemsida.
10. AU-beslut
1. Håkan Hemäng kallas som Drevprovsaspirant.
2 Beslut anskaffa Visma bokföringssystem.
11. Utställningsgruppen
Bordläggs till nästa styrelsemöte.
12. Jaktgruppen (drev och viltspår)
DREV
Säsongens sista kollegium sker under veckan.
VILTSPÅR
VILTSPÅR SM 2018, 12/8, Annons i Bassetbladet, förberedelser
genom att välja ort samt lokalitet för övernattning. Behov av att skapa en

Ansvarig

OK

grupp som jobbar med detta.
13. Övriga frågor
Årsmöte, förberedelser.
Vandringspriser skall hämtas in(tas med) Vem skall ha ? Behöver räknas
ut.
Rosetter Viltspårchampionat, Jaktchampionat. Summering vilka som
anmält sig görs inför nästa möte.
Fika, frallor med ost o skinka.
Styrelsen träffas före möte kl 11.00.
14. Nästa sammanträde
Telefonmöte 26/2 kl 19.00
Konstituerande möte omedelbart efter årsmötet.
15. Mötet avslutas

