
 

 

 

Protokoll för telefonmöte med SBHS styrelse 2017-11-01  

 
Närvarande:  Lena, Marie, Ronny, Ulla och Evelina 

Frånvarande: Eva och Ove 

 

1. Dagordningen 

Godkändes av samtliga 

2. Till mötesordförande valdes Lena   

3. Som justerare av dagens protokoll valdes  Evelina och Lena  

4. Inkommande skrivelser 

Aktuellt medlemsregister har inkommit från SKK 

Ronny har skickat alla inkommande mejl vidare till SBHS:s styrelse. 

          Ulla har fått utställningskritiker från SBAK, dessa ska Ulla sammanställa 

5. Utgående skrivelser 

Inga 

6. Club Show ekonomi 

Resultatet från clubshowen visar på ett överskott på 6000 kr efter en sponsring från 

Fallströms Bil 

7. Ekonomi 

I kassan: 7 785,50 kr                På plusgirot: 62280,78 kr 

Antal medlemmar i oktober: 164 fullbetalande, 30 familjemedlemmar och 17 

provmedlemmar = 211 st 

Antal medlemmar i november: 162 fullbetalande, 29 familjemedlemmar och 19 

provmedlemmar = 208 st 

8. Domaren till Club Showen 2018 valdes efter omröstning av deltagande styrelse 

medlemmar  

          Moa Persson är tillfrågad om att hålla ett föredrag angående rasfrågor och                

          hon har tackat ja. Ämnet bör vara”Uppfödarens och hanhundsägarens                                                                                 

 gemensamma ansvar vid avel”   

         Lena går vidare med detta. Beslut togs att tillfråga Eva  

         Lindell-Frantz om att vara mötesordförande.  

         Utställningsansvariga  ska utses vid nästa möte 

9. Tidningen 

Manusstopp 15/11. Allt som ska in i tidningen ska först till Lena. Marie informerade 

om problem med att få in betalningar från annonsörer. Lena ser till att de som 

annonserar blir informerade om att betalning sker innan annonsering.  

10. Problem med hemsidan 

Den digitala tidningen på hemsidan ska vara i PDF-format för att spara kostnad. Det 

bör finnas ett prov ex av den digitala tidningen som går att läsa utan medlemsskap 



(för att få nya medlemmar). Evelina måste kontrollera att de som har inloggning till 

hemsidan fortfarande är medlemmar.  

Kalendern måste flyttas upp och göras mera tydlig. Evelina kontaktar supporten för 

att få hjälp med detta. Samtidigt ber Evelina om hjälp att göra annonserna och 

sponsringen mera tydlig. Marie kontrollerar om sponsorerna på hemsidan har 

betalat. Ronny tar fram till nästa möte förslag på storlek och riktlinjer för annonser. 

11.  Fadderskap 

 Alla går igenom Lenas utskick och kommer med förslag vid nästa möte.  

12. Beslut togs  

att det ska erbjudas tre tillfällen till viltspårsträning under 2018; ett i norr, ett i 

mellan och ett i söder. Förslag ska redovisas på nästa möte. Ronny tar reda på om 

någon kan skriva om BPH, som har egna erfarenheter av detta. Ronny informerar 

SBaK om att SBHS vill bli informerade om deltagande på jaktmässor. Vi ska till nästa 

möte komma med förslag om ett informationsblad om SBHS att dela ut på 

bassetpromenader och andra aktiviteter till icke medlemmar.  

13.  Istället för Sundsvall 

Tre stycken viltspårsträningar ersätter Sundsvall. Frågan om att återinföra 

sundsvallutställningen tas upp på nästkommande årsmöte.  

14.  Övriga frågor 

RAS måste uppdateras med de nya valphänvisningsreglerna. 

15.  Nästa möte 

Måndag den 4 december 2017 klockan 19:00-21:00. 

Tel 08/50001500 kod 359238 

 

 

//Ronny Vesterlund 

 

 

 

 

 

 

Justerare: Lena Stengl                               justerare: Evelina Bengtsson 

 

 

 

 

 


