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M<itets dppnande
Vice ordfciranden i avgiende styrelsen Hakan Andersson hiilsade de niirvarande
viilkomna och ftirklarade m6tet for cippnat.

Justering av rcistliingd
Utf<jrdes genom upprop av namn fran pitecknad medlemslista. Antal
rostberiittigade uppgick till 22 medlemmar (Bilaga Rcistl?ingd).

Val av ordfcirande fcir mcitet.
Valdes Lisbeth Carlsson Liljeqvist

Styrelsens anmiilan om protokollftjrare vid mcitet.
Valdes: Jan Karlsson

Val av tvi justerare, tillika rtistriiknare.
Valdes: Suzanne Ostlund och Daphne Blomstrand

Beslut om niirvaro- och yttranderiitt ftirutom av avdelningens medlemmar.
Beslut: Mcitet besldt att medge niirvaro- och yttranderiitt ftjr niirvarande icke
medlemmar.

Frigan om m<itets stadgeenliga utlysande.
Mcitet har utlysts genom annons i Bassetbladet, pi SBaK Viists hemsida samt
genom inliigg pA SBaK Viists Facebooksida.
Beslut: Mdtet godkiinde mdtets utlysande

Faststiillande av dagordningen.
Beslut: M<itet faststiillde ftireliggande dagordning

Styrelsens verksamhetsberiittelse med balans- och resultatriikning samt
revisorernas beriittelse ftir verksamhetsiren 2020 och 202I
Verksamhetsberiittelse, balans- och resultatrrikning per enskilt verksamhetsar
gicks igenom sida for sida.
Revisorernas beriittelse och ftirslag angiende ansvarsfrihet fiiredrogs per

verksamhetsi.r av revisor (Irene Karlsson).
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Faststiillande av balans- och resultatrrikning ftlr verksamhetsiren 2020 och202l
samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller fdrlust.
Beslut: M<itet besldt att faststiilla balans- och resultatr[kning ftir
verksamhetsiren 2020 och202l samt att <iverftira erhillna vinstresultat till
ndstftiljande riikenskap sir (2021 respektive 2022).

Styrelsens rapport om de uppdrag fdregAende arsm<ite givit till Styrelsen.
N6gra s6dana uppdrag fcirelfrg ej

Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Beslut: M<itet beslutade att ge Styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet ftjr
verksamhetsaren 2020 samt 2021

A Beslut om styrelsens ftirslag till verksamhetsplan.
B Beslut om styrelsens ftirslag till rambudget.
C Beslut om avgifter ftjr kommande verksamhetsir.
Beslut: Mcitet besldt att godkiinna Styrelsens ftirslag till verksamhetsplan och
rambudget samt att avgifterna skall vara oftiriindrade ft)r verksamhetsaret 2022.

Beslut om antal ordinarie ledam<iter och suppleanter i Styrelsen samt val av
ordft)rande, ordinarie ledamriter och suppleanter i styrelsen samt beslut om
suppleanternas tj iinstgtiringsordning.
Beslut: Antalet ordinarie styrelseledamdter skall vara 6 st. och antal styrelse-
suppleanter skall var 3 st.

Val av ordfcirande
Valdes: Staffan Corneliusson (1 6r)

Val av ordinarie styrelseledamriter
Valdes: Jan Karlsson (1 ir), Marika Willhed (1 ar), Hakan Anderssson (1 er),
Yvonne Jyborn (2 Ar), Liselotte Sell6n Bore (2 ar) samt Bengt Melin (2 tr).
Valet utlordes som sluten omr<istning dA kandidat utriver valberedningens
ftirslag ftirelig.

Val av suppleanter till styrelsen
Valdes: Helena Lyckoskog (1 6r), Amar Bouakazz Mogen (1 er) och Anders
Johannesson (1 ir). ljiinstgoringsordning skall vara enligt hair gjord
uppriikningsordning
Valet utftirdes som omr<istning medelst handuppriickning di fdrslag ut<iver
valberedningens ftirel&g.

Val av tvi revisorer och revisorssuppleanter
Valdes: Irene Karlsson (1 ar) och Eva Pettersson (1 ir) samt som
revisorssuppleant; Bo Wallin (1 er) .
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Lisbeth Carlsson Lilj eqvist
Mdtesordftirande Justerare
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Val av valberedning.
Valdes: Daphne Blomstrand (Sammankallande, 1 6r), Bengt Jakobsson (2 Ar)

och Monika Andersson (1 ar)

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
Beslut: M<itet f<irklarade paragrafema 13-15 som omedelbart justerade (Bilaga
M<itesparagrafer med omedelbar justering).

Behandling av motioner och propositioner samt annat beslutsmiissigt tirende.

Propositioner
Pll22 Proposition "Faststiillande av stadgar fcir SBaK Viist"
Propositionen ftiredro gs av ordfiiranden och diskuterades
Beslut: Mdtet beskit att enhiilligt godkiinna propositionen och faststtilla
fcireliggande stadgar, dock med iindringen att arfialet dagar ftire irsmcite som

samtliga mdteshandlingar skall finnas tillgiingliga fcir medlemmarna skall vanT
(Sid 2/Kolumn 2lF<irsta stycket).

P2122 Proposition angiende forliingning av giltighetstidsperiod for av irsmotet
2018 godkdnd "Motion rcirande avsiittning av bidrag till forskning av cancer-
sjukdomar" med en prcivotid ph3 hr med start 2018.
Propositionen foredrogs och diskuterades.
Beslut: Motet beslot att godkiinna propositionen.

P3122 Proposition "Aterfiiring av inkommande medel i form av subventioner av
avgifter vid medlemsaktiviteter".
Propositionen foredrogs och diskuterades.
Beslut: Motet beslot att godktinna propositionen

P4l22Proposition "Alternativ till justering av protokoll via postging"
Propositionen foredrogs och diskuterades
Beslut: Motet beslot att godkiinna propositionen och att Styrelsen redovisar
iirendet vid irsmotet 2023

P 5 I 22 Propo sition "Resersiittning i tj iinsten. "
Propositionen foredrogs och diskuterades i vidare perspektiv med avseende pi
SBaK Vdsts roll som poteniell arbetsgivare samt ur ekonomsk synvinkel.
Beslut: Motet beslot att godkdnna propositionen och att Styrelsen redovisar
utfall vid Fn smotet 2023
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Motioner
Mll22 "Motion giillande iindrade statuter fcir utriiknandet av 6rets viltspirhund
inom Svenska Bassetklubben". Tillstyrkt av Styrelse n 202203 02 .

Motionen presenterades av Suzanne 6stlund.
Beslut: Mritet godkiinde motionen och gav Styrelsen i uppdrag att vidare-
befordra den till SBaK ftir beslut vid niistkommande fullmdktigemtite.

M2l22 "Motion giillande fler priser till Arets hund". Tillstyrkt av Styrelsen
20220302
Motionen presenterades av Suzanne Ostlund
Beslut: Mcitet godkiinde motionen och gav Styrelsen i uppdrag att
vidarebefordra den till SBaK frir beslut vid niistkommande fullmliktigem<ite.

Ovriga frigor (Ej beslutsmiissiga iirenden)
Information frin SBaKs fullmiiktige mote 2021 (Bengt Melin).
Pi fullmiiktigem<itet besl<its att inftira ett (1) medlemskap i SBaK med start
2023, dvs medlem i bassetrasklubb blir automatiskt medlem i specialklubben
SBaK.

Mdtets avslutande
Ordftiranden forklarade m<itet ftir avslutat
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Lisbeth CLisbeth Carlsson
Motesordftirande

Liljeqvist
Justerare


