
Protokoll fört vid styrelsemöte i SBHS den 7 september 2021 

 

Närvarande: Lena Stengl ordförande, Eva Lindell-Frantz, viceordförande, Mari Kvenild, 

kassör, Tezzy Vaerlien, ledamot avelsansvarig, Ulla Fallström, ansvarig för valphänvisning, 

suppleant. 

 

Anmält förhinder: Ronny Westerlund, sekreterare, Hans Andersson ledamot, Anna Smångs, 

suppleant. 

 

1 §  Mötet öppnas 

Ordförande Lena Stengl hälsar de närvarande välkomna samt förklarar möter 

öppnat. 

 

2 § Val av sekreterare 

 Styrelsen beslutar att uppdra åt Eva Lindell-Frantz att föra dagens protokoll. 

 

3 § Godkännande av dagordningen 

 Styrelsen beslutar att revidera dagordningen enligt följande: 

 4 §   Val av justerare 

 5 §   Föregående mötesprotokoll 

 6 §   Inkomna skrivelser 

 7 §   Utgående skrivelser 

 8 §   Ekonomi 

 9 §   Club Show 2022 

 10 § DNA-test 

 11 § Medlemsvård 

 12 § Övriga frågor 

 13 § Nästa möte 

 14 § Mötet avslutas 

 

4 § Val av justerare 

 Styrelsen beslutar att utse Ulla Fallström till att, jämte ordförande Lena Stengl, 

 justera dagens protokoll. 

 

5 § Föregående mötesprotokoll 

 Styrelsen går igenom protokollet från det föregående mötet. 

 Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

 

6 § Inkomna skrivelser 

Ordförande Lena Stengl presenterar de skrivelser som inkommit till SBHS 

sedan senaste styrelsemötet. 

 

1. Skrivelse från SBaK med förfrågan om vilka utställningsdatum SBHS 

önskar boka år 2023. 

Styrelsen beslutar att ansöka hos SKK om att få anordna officiell utställning 

under tiden 14-16 juli 2023. 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Ulla Fallström att boka Tånga Hed för denna 

utställning. 

Styrelsen beslutar att ansöka om att få anordna utställning i Sundsvall den 8 

oktober 2023. 



Styrelsen beslutar att uppdra åt Mari Kvenild att för SBHS räkning ansöka 

hos SBaK om att få anordna officiell utställning på de ovan angivna 

datumen. 

 

2. Skrivelse med inbjudan till SBHS om att delta med rasmonter på My Dog. 

Med hänvisning dels till att smittskyddsläget fortfarande framstår som 

osäkert, dels till att det är svårt att få tag på representanter som är beredda att 

ställa upp beslutar styrelsen att SBHS ska avstå från att delta i detta 

evenemang. 

 

3. Skrivelse från Tex Talk Media med erbjudande om att utforma en e-tidning 

för föreningens räkning. 

Styrelsen beslutar att utan vidare åtgärd lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

4. Medlemsstatistik från SKK. 

Styrelsen konstaterar att medlemsantalet i SBHS ökat till 246 vilket är 

glädjande. 

Av medlemsredovisningen framgår att tre medlemmar är på utgående (har ej 

erlagt sin medlemsavgift). 

Styrelsen beslutar att förhöra sig med Ronny Westerlund om han, för den 

händelse att han inte redan gör detta, kan tänka sig att brevledes kontakta de 

medlemmar som lämnar klubben. 

 

5. Inkommen skrivelse från en medlem med önskan om att SBHS ska verka för 

att Basset Hound ägare låter DNA-testa sina hundar ifråga om förekomst av 

Lafora respektive Glaukom. 

Styrelsen beslutar att diskutera denna fråga under 10 §. 

 

7 § Utgående skrivelser 

Styrelsen konstaterar att det inte förekommit några utgående skrivelser sedan 

senaste mötet. 

 

8 § Ekonomi 

 Kassör Marie Kvenild redovisar SBHS ekonomiska ställning.  

Styrelsen konstaterar att föreningen har 63 899, 85 kr på plusgirot samt 11 665 

kr i handkassan. 

Under september månad hade föreningen 177 fullbetalande medlemmar, 28 

familjemedlemmar samt 26 provmedlemmar, dvs. sammantaget 246 

medlemmar. 

 

Marie Kvenild förklarar att det ekonomiska utfallet av årets Club Show ännu 

inte är klart beroende på att det fortfarande finns utestående fakturor som ska 

betalas. 

 

9 § Club Show 2022 

Styrelsen konstaterar att SBHS Club Show 2022 kommer att hållas på Tånga 

Hed den 17 juli. Utställningen kommer att föregås av fest den 16 juli. 

 

Styrelsen konstaterar att det ännu inte inkommit några förslag till domare vid 

Club Showen. 



 

Efter diskussion om olika tänkbara kandidater beslutar styrelsen att vid nästa 

möte avgöra vem som ska tillfrågas att döma vid utställningen. 

 

Styrelsen beslutar att i julnumret av Basset Hound Nytt efterlysa medlemmar 

som kan tänka sig att ställa upp som funktionärer vid utställningen. 

 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Eva Lindell-Frantz att utforma en sådan vädjan. 

 

10 § DNA test på basset hound 

Med anledning av den skrivelse som inkommit från en medlem med en önskan 

om att SBHS ska verka för att ägare till basset hounds låter DNA testa sina 

hundar för att efterforska om de är anlagsbärare av Lafora respektive Glaukom 

diskuterar styrelsen för- respektive nackdelar med denna typ av tester. 

 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Tezzy Vaerlien att skriva en informativ artikel 

om vad dessa tester innebär samt vilka för- respektive nackdelar det kan föra 

med sig att använda sig av DNA-test. Denna artikel skall snarast publiceras på 

föreningens hemsida samt även i nästkommande nummer av Basset Hound Nytt. 

 

11 § Medlemsvård 

Styrelsen konstaterar att Ronny Westerlund åtagit sig att skicka ett välkomstbrev 

till nytillkomna medlemmar. Styrelsen beslutar att fråga Ronny Westerlund om 

han kontaktar utgående medlemmar (se ovan 6 § 4 punkten). Om så inte är fallet 

ska Ronny Westerlund tillfrågas om han kan åta sig att göra detta. 

 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Tezzy Vaerlien att ansvara för att ta kontakt med 

basset hound uppfödare som inte är medlemmar i föreningen för att informera 

dem om föreningens existens samt de fördelar som följer med ett medlemskap. 

 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Tezzy Vaerlien att även ansvara för att ta kontakt 

med basset hound uppfödare som är medlemmar i föreningen men som inte 

anmäler sina valpköpare som gratismedlemmar. 

 

Tezzy Vaerlien åtar sig att utforma de brev som ska skickas till de ovan nämnda 

uppfödarna. Skrivelserna kommer att presenteras för styrelsen. 

 

12 § Övriga frågor 

 

1. Kravbild för mentorer 

Ordförande Lena Stengl förklarar att hon finner det svårt att utforma de 

kriterier som bör gälla för den som för föreningens räkning ska verka som 

mentor för nya uppfödare. Lena Stengl föreslår att frågan hänskjuts till 

SBHS RAS-och Avelsmöte som kan få i uppdrag att hjälpa till att arbeta 

fram en kravbild. 

Styrelsen beslutar att bifalla Lena Stengls förslag. 

 

2. Kontaktpersoner 

Ordförande Lena Stengl konstaterar att funktionen kontaktperson verkar 

vara överflödig hon föreslår därför att detta uppdrag avskaffas. 



Styrelsen beslutar att bifalla Lena Stengls förslag. 

 

3. Lena Stengl informerar om vad som förekommit vid SBaK:s fullmäktige. 

Vad gäller frågan om kopplade medlemskap är SBHS den enda rasklubb 

som röstar emot att slå ihop medlemskapen. 

Frågan måste nu åter tas upp på SBHS nästa årsmöte. Vårt årsmöte måste då 

ta ställning till ändring i SBaK:s stadgar.  

 

4. Ordförande Lena Stengl föreslår att SBHS, liksom föregående år, ska låta 

trycka upp och sälja en almanacka för år 2022. 

Styrelsen beslutar att en almanacka ska tas fram och säljas i föreningens 

regi.  

Styrelsen beslutar att uppdra åt Lena Stengl att hålla i detta projekt. 

 

13 § Nästa möte 

Styrelsen beslutar att nästa möte ska hållas tisdagen den 26 oktober klockan 

19.00. 

 

14 § Mötet avslutas 

Då inga ytterligare frågor förekommer till förhandling tackar ordförande Lena 

Stengl de närvarande för ett väl genomfört möte. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Eva Lindell-Frantz 

 

 

Justeras 

 

 

Ulla Fallström  Lena Stengl 

 

          


