
Svenska Bassetklubben, avd 4 Syd. 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 med Basset Syd som telefonmöte 2013-05-23 
 
Närvarande Cecilia von Braun 
  Anne Ahlberg 
  Bengt Emilsson 
  Leif Karlsson 
Ej närvarande Tomas Danielsson 
  Henrik Johnsson 
  Karl-Edvin Martinsson  
§ 45. Mötets öppnande 
        Mötet öppnades  
 
§ 46. Val av mötesordförande 
        Cecilia von Braun  
 
§ 47. Val av protokollförare 
        Bengt Emilsson  
 
§ 48. Val av justeringsman 
        Leif Karlsson 
 
§ 49. Godkännande av dagordning 
        Dagordningen godkändes 
 
§ 50. Godkännande av föregående protokoll 
        Föregående protokoll godkändes 
 
§ 51. Godkännande av Au-beslut 
        Finns inga 
           
§ 52. Inkomna och utgående skrivelser 
        Svar angående regelrevidering av de gemensamma drevprovsreglerna för 
        Basset, Beagle och Drever. När det gäller regelrevideringen i stort så är den       
        Helt ok förutom på två punkter. 
        1:a pris sen slut punkt 4.4 
        Denna regel är ok vid vanliga drevprov men gör att alla tävlingar måste bli  
        inofficiella då det blir godtyckligt med att skilja bästa hundarna åt med enbart 
        egenskapspoängen. Snällaste domaren får vinnande hunden. Hur är det tänkt 
        att beräkning  skall ske av årets drevprovshund etc. då egenskapspoängen blir 
        så avgörande? 
        Väckskall räv måttliga 4 o rikliga 5 (enl. tabell). Bör vara tvärt om då det annars  
        inte MED STOR SÄKERHET kan avgöras när väckskallet övergår i drev. 
        I övrigt tycker vi i Basset Syd att arbetet skall fortsätta.    
         
§ 53. Ekonomi 
        Kassören lämnade redogörelse för ekonomin samt en summering av resultatet  
        från dubbelutställningen, vilket visar på ett underskott av ca 5 000 kronor. 
 



§ 54. Utställningskommittén 
    a. Sammanfattningen av utställningen i det stora hela bra med folk som hjälpte  
        till där det behövdes. Domarna tog god tid på sig i bedömningen så ingen  
        behövde känna att de inte fick valuta för sina anmälningsavgifter. 
 

     b. Utställningsansvarig för 2014 Anne Ahlberg 
     c. Framtida utställning och plats 24/5-25/5-2014. Platsen är inte klar för 
         tillfället. Bengt och Thomas undersöker lämplig plats.  

 
§ 55. Jaktkommittén 

a. Viltspårmötet 130424 
Sammanfattning från viltspårsmöte 2013-04-24 beslöts SBaK skippar EP. 
HP har varit omdiskuterat och delats ut på olika kriterier. Konstaterades att HP  
endast skall delas ut i samband med ”särskild prestation”. 
Även om dagens regelverk tillåter att domare får bedöma hundar från egen 
uppfödning så skall vår policy inom SBaK vara att ingen dömer hund från egen 
uppfödning. 
Betr. Klöv och blod vid spårstart, så skall klöven släpas in i provrutan och i 
provrutan skall det börjas bloda. 

 
b.Skånska Jakt och Fiskemässan 
Bordlades till nästa möte. Cecilia kollar om det finns nytt utställningsmateriel. 
Några personer tillfrågas om de är villiga att ställa upp. 

    
§ 56. Medlems och IT-kommittén 
         Hemsidan diskuterades. Positivt är årets starter av viltspår redovisas. 
           
§ 57. Övriga frågor  
         Petit-SM i viltspår går den 31/5-1/6 i Vimmebytrakten 
         Syds representant är Kulleröds Nero med ägare Ulla Jansson. Vi önskar  
         Lycka till!  
 
§ 58. Nästa möte 
         25/7          
 
§ 59. Mötets avslutande 
         Mötet avslutades 
 
 
Bengt Emilsson 
Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
Cecilia von Braun        Leif Karlsson 
 
Ordförande    Protokolljusterare 


