
SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 med Sasset SYD hos Eva Torrfvit 2013-01-30
Närvarande Berit Roos

Eva Torffvit
Tomas Danielsson
Leif Karlsson
Henrik Johnsson
Bengt Emilsson

Ej närvarande Anne Ahlberg
Per Eriksson

Adjungerad Annika Emilsson

§ 90 Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 91. Val av mötesordförande
Berit Roos valdes till mötes ordförande.

§ 92. Val av protokollförare
Tomas Danielsson valdes till protokollförare.

§ 93. Val av justeringsman
Henrik Johnsson valdes till Justeringsman för mötet.

§ 94. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 95. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 96. Godkännande av Au-beslut
a) Lottning drevstjärnan Syd
b) Godkännande av Görgen Petterson som drevprovselev
c) Faställande av årsmötesdag, '

§ 97 Inkomna och utgående skrivelser
Tomas skall skicka brev till Christer Henningsson

§ 98. Ekonomi
Bengt redovisade det ekonomiska läget, ekonomin är god.

§ 99. Utställningskommitten
a") Domare till dubbelutställningen den 11 och 12 maj 2013 är Nicole Horsten

Ceustermans och Rudi Smits
b) Huvudsponsor för utställningen är Royal Canin
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§ 100. Jaktkommitten
a) Redovisning av antal spår 2012

Det har avlagts 281 spår varav 69 var bassetras.
b) Redovisning av drev de två perioder som varit.

Drev proven kunde inte redovisas vid mötet.
c) Redovisning av nya domare drev/spår.

Robert Petersson har meddelat att han hoppar av som drevprovskomissarie. Inga
nya drevdomare har utbildats under verksamhetsåret
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§ 101. Medlems och IT-kommitten
a) Medlemsförteckning.

Berit har skickat ut den till berörda.
b) Hemsidan saknar protokoll

Tomas skickar saknat protokoll till Henrik för påskrift.
c) Arsmötet annonserat
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§ 102. Övriga frågor .
a) Arsmötessekreterare

Eva Torffvit utsågs till sekreterare för årsmötet. Henrik lovade fixa förtäring

b) Valberedningens redovisning.
Annika Emilson redovisade vad valberedningen kommit fram till.

c) Arsmötesordförande
Bengt Andersson skall tillfrågas.

d) Praktiska frågor inför årsmötet vem gör vad.
Tomas skriver ut de papper som behövs.

§ 103. Nästa möte
Nästa möte skall vara ett telefon möte och skall hållas 27/2 kl 19:00

§ 104. Mötets avslutande
Fjälkinge som ovan
Vid protokollet
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Tomas Danielsson
Sekreterare
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Berit Roos
Ordförande
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Henrik Johnsson


