Dagordning

Centralstyrelsen för
Svenska Bassetklubben
Närvarande:

Håkan Hemäng, Patrik Särenfors
Daphne Blomstrand, Ronny
Westerlund, Andreas Fager, Berit
Roos, Christina Järveback

Plats och datum:
2018-12-11
Telefonmöte
Styrmöte-5
Anmält förhinder:
Catrin Hulten
Magdalena Lindbeg

Frånvarande:

Ansvarig

§

Ärende

1.

Mötet öppnas

2.

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare

3.

Val av justeringsperson

4.

Godkännande av dagordning

5.

Föregående protokoll 2018-10-16
Viss korrigering genomfördes. Godkändes sedan klar för utläggning på sbak.nu
Inkommande och utgående skrivelser -se dropbox
Andreas talar med Patrik Särenfors angående distribution av drop box
AU-beslut/Mailbeslut
• Godkännande av viltspårsdomare i La Syd -Hanna Wulf
• Sjoerd Jobse ansökan om utökat rasregister Basset Fauve de Bretagne.
SBHS återstår som svarande. Bordlägges
• Inköp av dator till SBaK:s kassör. Beslut taget och inköpt
• Beslut att tillåta Dan Ericsson vara aspirantdomare. Beslut taget att tillåta
Dan Ericsson att vara aspirantdomare.
• 2000 kr beviljat till inköp av material till ”Stora Stockholm” (monter)
Ekonomi
Christina
• Ekonomin är i balans mot budget

6.
7.

8.

Ordf: Håkan Hemäng
Sekr: Andreas Fager
Berit Roos

Godkändes

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte
• SBaK Öst äskar om mer ersättning för
genomfört Viltspårs-SM 2018.
CS tar beslutet att ersätta SBak Öst för 50
% av överskjutande del (4000kr). Vid
nästa fullmäktige kommer beslut tas om
kommande ersättningar för evenemang.
10. Aktuella frågor
9.

•
•

GDPR till hemsidan -Ronny
Checklista finns på SKK som behöver gås igenom och tas beslut om. Ronny
skickar ut frågor och förslag till CS. Bordlägges för mailbeslut.
Ordförandekonferens febr – mars 2019.

Christina

Ronny

•
•
•

Beslut 2-3 februari. Årsmöten i RAS-klubb och lokalklubb hålls efter detta
datum. Plats för ordf.konferens: Ej ännu klart. Patrik och Christina kontrollerar
priser för mailbeslut.
JAP/JUP
Bordlägges för överseende och statuter. Håkan sänder till styrelsen handlingar
Ny webmaster till sbak.nu
Beslut förväntas tas på kommande ordförandekonferens. Vid övergångsperiod
sköts det temporärt.
Redaktionsråd för BB
Framtidsgruppen och ordförandekonferensen har detta på dagordning

11. Utställningsfrågor
• Rapport från Stora Sthlm
Stort intresse för bassetklubbens monter. Välbesökt. Till kommande år
behövs fler arrangörer. Samtliga raser var representerade. Rapport från
Daphne Blomstrand som tackas för sitt engagemang.
Förslag till kommande år är att rasklubbarna har egen monter.
• CUA-utbildning
Fortsatt planering inför april månad.

Daphne

Daphne

12. Jaktgruppen (drev och viltspår)
•

Rapport från Basset-SM och Småhunds-SM
Två välskötta arrangemang. CS gratulerar samtliga representanter för väl
genomförda prov.
Småhunds-SM hade för första gången tvådomarsystem, vilket fungerat mycket
väl. Representanter från bassetraserna skötte sig mycket väl och placerade sig
högt i prislistan.

•

Bildande av kommitté som går igenom alla godkända drevprovsprotokoll
innan de sänds till SKK.
Hänskjuts till ordförandekonferens. Ska bildas till kommande drevprovssäsong
Auktorisering till drevprovsdomare:
-Lars Friberg (La Syd) Godkännes
-Bengt Melin (La Väst) Godkännes
-Håkan Hemäng (La Öst) Godkännes. Handlingar går via SBAK sekr. till SKK

•

•

•

Fråga från medlem att denne vill få alla drevprovsprotokoll sig tillskickad.
CS:rekommendation: Frågande medlem kan givetvis se det på hunddata. Vill
Håkan
man även läsa domarens ord så vänder man sig till hundägare i förstahand i
andra hand till avelsråd. CS sänder inte ut några viltspårs-/drevprovsprotokoll
eller utställningskritiklappar då dessa ej sparas på central nivå.
Frågan ang. Jakthundsdata alt. vidareutveckling med SDK m.fl.
Tidigare konversation med Anders Veen Huis gällande dessa frågor har hållits
Patrik
och inte givet resultat.
Förslag från CS. Grupp från de olika raserna bildas för att söka en gemensam
lösning. Patrik Särenfors representerar SBAK.

13. Nytt från lokalavdelningar och/eller rasklubbarna
• Grandklubben står utan styrelse
CS tar ansvaret för de frågor som är aktuella t.ex. kommande
specialklubbsutställning 2019, årsmöte 2019. Frågeställningar gällande
bl.a. handlingar har skickats till avgående styrelsen som CS söker svar på.
Håkan, Andreas, Magdalena och Daphne arbetar vidare med frågan.
• RAS- Fauve de bretagne

Frågan gällande dokument undersöks. (Håkan)
14. Framtidsgruppen
• Rapport från framtidsgruppens tel.möten
Patrik redogör för arbetet. Frågor och presentation kommer till
ordförandekonferens. Nya möten kommer att hållas inför denna.
14. Övriga frågor
15. Nästa möte
20190114
16. Mötet avslutas

Justeras:
Berit Roos

Håkan Hemäng

Berit Roos

Ordf. SBaK CS

