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Styrelsemcite SBaK Viist

M6tet holls som fysiskt m6te i MojeredA/iinersborg kl. 19:00

Niirvarande: Staffan Comeliusson, Jan Karlsson, Yvonne Jyborn, Liselotte Sell6n
Bore, Bengt Melin.
Anmiild frinvaro: Helena Lyckoskog (suppl.), Amar Botakazz Mogen, Annicka
L6fgren.

$ 1 Mdtets dppnande
Ordforanden Staffan Corneliusson hiilsade viilkommen och f6rklarade mdtet
fdr dppnat

$2 Val av motesordforande
Valdes Staffan Corneliusson

$3 Val av protokollforare
Valdes Jan Karlsson

$4 Val av protokolljusterare
Valdes Yvonne Jyborn och Liselotte Sell6n Bore

$5 Faststiillande av dagordning
Faststiilldes: Fdreliggande dagordning faststiilldes.

$6 Fdregiende m6tesprotokoll
Protokoll av 2022-01-13 iir ute i postging for justering

$7 Ekonomi
Inga drenden fdrelig

$8 AU-beslut
S taffan Comeliusso nl 202202O9: Lokalkostnad Mdj ered och fortiiri n g i
samband med drevprovskollegium nr 3.
Jan Karlsson Inger Skoglund/Inkop av prisrosetter, viltspir

Beslut: Mdtet godkAnde ovanstiende iirende.

$9 Inkommande/Utgiende skrivelser
Information om SKKs stiillningstagande m a p Ukrainakrisen

$10 Bordlagda drenden och uppfoljning av pigiende iirenden

$ 11 Kommitt6er. Rapportering och beslut.
Drevprov
Kollegium for period 3 avklarat dar 40 starter bed6mts.
Kort diskussion om tidsfltging fdr rapportering

Justeras: Justeras: Motesordforande
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Diskussion om planeringen kring Drev-SM 2022.Tvh alternativa utgflngsorter
veirderas av arbetskommitt6en
Bengt Melin rapporterade att han fiilthandlett en nu certifierad ADB-domare,
en potentiell framtida resurs i SBaK Viists domarpool.

Viltspir
Information om vi 202I (SeVb202I).
Rorliga prov rullar pi.
Deltagande Jan Karl sson, Helena Lyckoskog vid fjiinkonferens 20220212
arrangerad av SKK med anledning av nytt regelverk per 20220101

Utstiillning
Bokat datum Tinga Hed:20220821 (Sondag).
Bokning 2023k\ar hos SKK.
Diskussion kring altemativa utstiillningsplatser i stzillet for Tinga Hed pga
spartansk service.

utbildning
Ingen utbildning pga Covid l9

$ 12 Ovriga frigor diir beslut kan fattas
Kommande irsmdte 2022
.Verksamhetsberiittelse v h 2020
Handlingar genomgingna och granskade vid tidigare styrelsemote 202L

.Verksamhetsberiittelse v fi, 202I
Fdredrogs, innehillet diskuterades. Efter smdrre kosmetiska justeringar klart
att, tillsammans med verksamhetsirets styrelsemdtesprotokoll, insiindas for
revisionsgranskning.

.Valberedningen och valfrigor
Inga kontakter har fram till detta mote tagits av valberedningen
Det iir Styrelsens uppfattning att di irsmote ej holls 2021 s6, innebiir det att
samtliga valbara platser skall nybesiittas och fordelas pi I och 2 irsmandat diir
tviirsmandat si f6reskrives, detta for att ffl kontinuitet i styrelsen.
Rundfrigning och diskussion om hur de ndrvarande styrelsemedlemmarna sig
pi en eventuell forfrigan om att sti till fdrfogande.

.Propositioner att till stiillas irsmotet:
Proposition 1 "Formellt faststiillande av stadgar for SBaK Vdst". Avhandlad
pi tidigare irsmdte men aldrig stadfiist pga Covid 19

Proposition 2 angitende forliingning av giltighetstidsperiod for av irsmote
2018 godkiind "Motion rorande avsiittning av medel till behjiirtansviirt
dndam6l". Avser donation av medel motsvarande startavgiften vid Viltspir-
DM till Barncancerfonden.

Justeras: Justeras:
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Proposition 3 "Aterforing av inkommande medel i form av subventioner av
avgift er vid medlemsaktiviteter"
For huvudmedlem subventioneras anmiilningsavgiften fdr en (1) start per 6r

inom nflgon av kategorierna Viltsp6r, Drevprov eller Utstiillning.

Proposition 4 " Altemativ till justering av protokoll via postg&ng" Styrelsen
sdker irsmotets mandat att utreda och i samrid med valda revisorer
implementera ett fdrenklat system fdr justering av mdtesprotokoll.

Proposition 5 "Resersiittning i tjiinsten." St;zrelsen soker flrsmotets mandat att
utreda de for SBaK Viist praktiska konsekvenserna av att infora skattepliktig
del av reseersiittning, samt efter en viirdering av dessa, eventuellt inlora sidan
upp till nivi rekommenderad av SKK.

.Inkomna motioner
"Motion giillande iindrade statuter fdr utriiknandet av irets viltspirhund inom
Svenska Bassetklubben" Motiondr: Suzanne Ostlund Ankom 2022024

Beslut: Styrelsen rekommenderar Arsmdtet att tillstyrka motionen fdr
vidaresiindning till SBaK centralt.

"Motion g2illande fler priser till "Arets hund" Motioniir: Suzanne Ostlund
Ankom 20220224

Beslut: Styrelsen rekommenderar Arsmdtet att tillstyrka motionen for
vidaresiindning till SBaK centralt.

.Rapport frin SBaKs Fullmiikti gemote 202I

Ovriga iirenden inom denna paragraf. ej irsmotesrelaterade
.Lokalhyra

Lokalhyra Mojered i samband med mindre mdten i SBaK Viists regi. Kostnad
2501<r per tillfiille.

Beslut: Mdtet godkiinde ovanstiende hyreskostnad.I beslutet deltog ej Yvonne
Jyborn

.Remiss frin SKICSBaK
Remissutgiva foreligger fran SKK: Forslag till nya typstadgar ed.202II20I
Svarsriden utgfu 20220318. Ankom SBaK Yast20220208, tillstiilld Styrelsen
20220224.

Beslut: Staffan Corneliusson och Jan Karlsson utarbetar ett remisssvar.

.Statuter och regelverk, utmdrkelser SBaK Viist
Diskuterades behov av att tydliggora regler for uttagning till drevprovs-SM
samt att genomfora en granskning och eventuellt revidera statuterna f6r "Are$
hund" rorande siviil div. drevhundsutmiirkelser som viltspirsutmiirkelse inom
SBaK Viist.

Beslut: Frigan hiinskdts till kommande styrelse.

Justeras:
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.Information om att det system som SBaK Viist anviinder vid telefonmdten
/Free Conference Call) sedan slutet av januari av okiind anledning ej fungerar
med Telia mobilabonnemang.

Beslut: Frigan om alternativ fjiirrkonferensteknik hiinskdts till kommande
styrelse.

$ 13 Bassetbladet
Rapport frin Liselotte Sell6n Bore om hur flodet rnellan lokalavdelning och
redaktion fungerat i samband med framtagandet av BBI|2022.
Kommunikationen har frin hennes och Annicka Ldfgrens sida upplevts som
stel och det korrektur som presenterats har fdrefallit ha en rdrig disposition
och layout.
Fiirdig produkt emotses med spiinning.
Nya tider for manusstopp under Sret: Nr 1- 1 feb, Nr 2- 1 maj, Nr 3- 1 aug,
Nr 4- 25 okt.

BB Nr 2-2022 - Deadline 2022020I
Ordforandes/Styrel sens rader.
Artikel/lar

$ l4 Ovriga frigor

$ 15 N?ista mote
Vid behov telefonmdte f6re irsmote

$ 16 Motets avslutande
Ordfdranden tackade for visat intresse och avslutade motet.
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Justeras: Motesordforande
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