Protokoll

Centralstyrelsen för
Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2018-05-22
Telefonmöte
Styrmöte-1

Närvarande:

Anmält förhinder:

Magdalena, Patrik, Håkan, Daphne,
Berit, Ronny t.o.m. § 8, Andreas
fr.o.m § 10.

Christina, Catrin

§

Ärende

1.

Mötet öppnas

2.

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare

3.
4.

Val av justeringsperson Daphne
Godkännande av dagordning

5.

Föregående protokoll
2018-05-01 Godkändes av dem som var med på det mötet.
AU-beslut/Mailbeslut
Inga sådanna
Bordlagda frågor till detta styrelsemöte
• Ny domare – Bo Melin SBaK NÖ -Håkan fixar
Aktuella frågor
• Konstituering enligt möte direkt efter Bassetfullmäktige.

6.
7.
8.

Frånvarande:

Ansvarig

Ordf. /AU /Ansv. Drevprov/ Bassetbladet: Håkan Hemäng
Sekr. /AU/GDPR:

Andreas Fager

Kassör. / Firmateckn.:

Christina Järveback

Vice ordf./ AU/ Ras & avel/ Firmateckn.:

Magdalena Lindberg

Ledamot/ Materialförv. /Ras & avel

Berit Roos

Ledamot/ Framtidsgr. /Ras & avel

Ronny Westerlund

Ledamot/ JAP, JUP

Catrin Hultén

Suppl. /Viltspårsansv. / Ansv. Datasupp.

Patrik Särenfors

Suppl. /Utställningsansvarig

Daphne Blomstrand

•

Sändning av dessa till SKK
Håkan tar på sig ansvaret och pratar med Andreas ang. detta.

•

Frågor från Bassetfullmäktige.
-Framtidspropositionen gick igenom med ett tillägg i beskrivningen.
Ronny underströk att detta måste komma igång under året. Patrik blir CS andre
representant i den gruppen.

Ronny
Håkan

Magda

-SKK:s förslag om digital inrapporteringssystem för drevprov.
Mötet ansåg att SBaK CS ska återkalla avtalet vi skrev med SKK. Underströks av
ledamöterna att vi redan nu måste se oss om efter alternativ.
-JAP/JUP
Föreslogs att vi tar fram ett förslag som sedan ska sändas ut till rasklubbarna.
Magda tar på sig att ta fram ett förslag.
-SBaK:s nya stadgar
Håkan kontaktar sekreteraren för fullmäktigemötet och kollar hur det går med
de små justeringar som mötet önskade.
-GDPR
Staffan Leijon har lämnat ett förslag på skrivelse som vi kan lägga ut på
hemsidan. Samtidigt har vi fått ett dokument från SKK. Andreas tar upp detta
med Staffan så att de får jämföra skrivelserna samt skriver om detta på
hemsidan och i BB.
Ansågs också att vi bör integrera något ang. GDPR i vår anmälningsblankett.
Patrik tog på sig att ändra i vår anmälningsblankett samt sända den nya till vår
webmaster.
-Filer datalagring
Patrik hjälper igång oss med Dropbox där vi sedan lägger dagordning inför varje
möte samt de dokument som är aktuella.
-Bassetbladet
Alla sänder en presentation till Eva, inkl. bild. (Presstop 15/5!)
Catrin sänder in JAP och JUP.
Något från Fullmäktige -Daphne skriver något och letar bilder
-Hundsport
Vi vill lyfta fram SBaK:s utbildning av drevprovsdomare samt att vissa
rasklubbar arrangerar ett s.k. Intro Drev.

9.

Utställningsfrågor
• Uträkning Årets Utställningshund -Petit
Håkan kontaktar Petitklubben ang. detta
10. Jaktgruppen (drev och viltspår)
•

Svar till Bo Olofsson ang. skrivelse gällande drevprov för Ismans Yes.
Vi tillsänder ett utdrag av föregående protokoll.

•

Drevprovskonferens på Motell Vätterleden
CS beslutade att detta ska fortsätta och då föreslagsvis den sista söndagen i aug.
(26/8)
Håkan bokar och kallar representanter från våra La och Rasklubbar.
Håkan mailar SKK ang. att ta fram en aktuell lista på alla drevprovsdomare, en
lista som följer GDPR.

•

Viltspårs-SM
Arrangeras i år den 12 aug i La Öst. Patrik åker dit från CS räkning. Patrik kan
även hoppa in och döma om så behövs!!!

Dahpne

•

Drevprovs-SM
Ska arrangeras den 2 fredagen i nov. i La Mellan.
Håkan sänder ut PM/Lathunden för SM-arrangemang. Håkan ändrar så att
årsintervallerna uppdateras längst ner i detta dokument.

•

Småhunds-SM
CS beslutade att La Öst:s drevprovsansvarig, Kalle Liszkovskie går in som SBaK:s
representant i arrangörsgruppen för- och som domare under Småhunds-SM.
Kalle bor nära den aktuella SM-platsen och har dömt/startat på de aktuella
markerna. Han dömde även förra årets Småhunds-SM.

11. Övriga frågor
•

Hur behandlar CS frågor ang. användning av ”Katalog för PC”? Frågor kring detta
äger det La som äger det aktuella programet.
Samtliga presenterade sig då vissa är nya i styrelsen.

•
12. Nästa möte
•

Vi ska ha ett fysiskt möte efter Eksjö-utställningen den 25/8 med övernattning
till söndagen. Catrin kollar boende (Förslagsvis Paradis).
Mycket av den CS-träffen ska sätts av till Framtidsgruppen.

13. Mötet avslutas av Magdalena Lindberg som även önskade alla en skön sommar!
Mötessekreterare: Håkan Hemäng

__________________________________

__________________________________

Mötesordf. Magdalena Lindberg

Justerare: Daphne Blomstrand

