
 

§ Ärende Ansvarig OK 

1.  Mötet öppnas    

2.  Val av mötesordförande  
-Sittande 

  

3.  Val av mötessekreterare  
-Sittande 

  

4. Val av justeringsperson 

-David Fransson 

  

5. Föregående protokoll.   

-Föregående protokoll, 2017-10-31 inget att anmärka/tillägga.  

-Protokollet lades till handlingarna. 

  

6. Godkännande av dagordning 

-Dagordningen godkändes. 

  

7. Ekonomi 

-Ekonomin är god ca 47 762 på kontot och totalt  49 048 SEK. 

-Resultatrapport 2017 är på gång inför kommande årsmöte. 

  

8. Inkommande skrivelser 

- Mail avseende statuter årets totalhund mm. Styrelsen beslöt att 

statuterna för årets drevprovshund samt årets totalhund skall uppdateras 

utifrån de nya drevprovsreglerna. Info om årets totalhund läggs ut på 

hemsidan. 

 

-Mail anmälan om championat; Whistlewoods Lady Balfour Se 

24579/2013 sevch 12 juli 2017 

 

-Medlemslista Svenska Bassetklubben för november 

 

-Mail Info SKK valberedning 

-Inbjudan till handledarutbildning för SKKs (nya) fysiska 
uppfödarutbildning 3-4 februari 2018 

-Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté inbjuder till utbildning för 

fullmäktige- och årsmötesordförande lördagen den 13 januari 2018 på 

SKKs kansli i Rotebro. 

-SKK info; Nu finns ny version av programmet för utställningsadministration - 

'Katalog för PC 9.0' - utlagd på nedladdningssidan  

-Mail uppmaning; uppmana de klubbar och LA som inte anmält sina 

utställningsprogram till hemsidan  

-SKK info; Hundmöte inför Tullgarn 2018  

 

-SKK info; Årets KF-protokoll 
 

  

Protokoll för: 

Svenska Bassetklubbens  

Östra lokalavdelning 

Plats och datum: 

Telefonmöte SBaK Öst 

Dag: 2018-01-22 

Tid: 18:30 

Mötet avhölls i Husqvarna 
 

Närvarande: 
Jan Löfgren,  Per Nilsson, David Fransson,  

 

Anmält förhinder: 

Johan Henningsson,  Anna 

Forsmark,  Sören Engström 

Frånvarande: 

Lars-Erik Eriksson, Krister 

Nilsson 



-SKK info; Info från Utställningskommittén 

 

-Medlemslista December 

 

-SKK info; Viltspår 

 

-Mail avseende svårigheter registrera drevprov 

 

-Bekräftelse från Carina Dunberg på Skedhult  angeende Årsmöte och 

utställningen i Augusti,att  allt var ok 

-CS-remiss baserat på ordförandemötet 

 

-Mail; Önskan om Championrosett Annica Elfgren men beklagande att 

de är på resa denna dag.  

 

-Medlemslista januari 

 

-Mail; Nu stundar snart alla årsmöten - och CS vill dela ut pokaler till 

årets hund och det är ni som räknar ut vilka hundar det gäller. 

1:a årsmötet är redan den 2 mars i La Mellan och den 3 mars i Östra 

Därför behöver CS ha uppgifterna för spår och utställning snarast och 

senast den 21 februari för drev för att hinna med beställningarna. 

-INFO, Nya drevprovsdomare 

 

-Tack från några av de som fått blomstercheckar (se nedan). 

 

9. Utgående skrivelser  

-Kallelse/inbjudan Länskampen 

-Anmälan av deltagare till Drev SM för Bassetar 

Domare: SBaK Öst kommer att skicka Bo Ehlin och Fredrik Jarl som 

domare till Basset-SM den 10 november. 

Hund:Kärråsens Greisen, Ägare: Göran Nilsson kommer att representera 

SBaK Öst.  Reserv: Sköneviks Nova, Ägare: David Fransson 

-Tack/God Jul till sponsorer samt blomstercheckar till de som hjälpte till 

på utställningen. 

 

  

10. AU-beslut 

-AU Beslutade att Bo Ehlin och Fredrik Jarl som domare till Basset-SM  

  

11. Utställningsgruppen  

-Boka rum åt domare till nästa utställning 

-Bokade och behov av bokning av domare till kommande år(utställning) 

 

  

12. Jaktgruppen (drev och viltspår) 

-Anmälningsavgiften för Drevprov och Viltspår från och med säsongen 

2018 fastställdes till 200SEK 

 

  



DREV 

-Ingen närvarande 

VILTSPÅR 

-Viltspårprov april o maj 2018 - annons i bassetbladet 

 

VILTSPÅR SM 2018.   

-Prel datum fastställdes till 2018-08-12. 

-Annons med detta datum skall in i Bassetbladet.  

-Föreningen måste påbörja förberedelser genom att välja ort samt 

lokalitet för övernattning.  

-Behov av att skapa en grupp som jobbar med detta. Jan pratar med 

Sören om grupp. 

13. Övriga frågor 

-Årsmöte, förberedelser årsmöteshandlingar i form av 

verksamhetsberättelse, budget 2018, vilka vandringspris som ska fram 

till årsmötet mm. 

- Förslag nytt utseende på diplom  

-Diplom, måste vi skriva ut dem eller kan de mailas ut ? Frågan 

diskuterades och styrelsens förslag är att de som överlämnas vid årsmöte 

och de som avser bassets är utskrivna (överlämnas eller postas) men de 

som lämnas efter t.ex viltspårprov avseende icke bassets mailas ut till 

hundägaren som PDF. 

-Utställning Skedshult 2018. Arb grupp fastställs vid nästa möte. 

-HåkanH har skickat ett mail där vi har att diskutera olika frågor och 

skicka in svar till den 1/2. 

-Bassetbladet har manusstopp 15/2. 

  

14. Nästa sammanträde 

14/2,  Telefonmöte 

Stående tid 1:a tisdagen i varannan månad kl 19 med start 1/4 

(3/4, 5/6, 7/8, 2/10, 4/12, 5/2 2019) inlagt i kalendariet. 

  

15. Mötet avslutas   

 

 

 


