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Styrelsemrite SBaK Viist

Hanse girden/Grunnebo/Viinersborg

Niirvarande:, Staffan Corneliusson, Yvonne Jybom, Jan Karlsson, HAkan Andersson,

Liselotte Sell6n Bore, Bengt Melin (suppl. f Carina Tihane)
Anmtild frinvaro: Carina Tihane, Daphne Blomstrand, Helena Lyckoskog, Amar Bouakkaz

$l M<itets oppnande
Ordfdranden Staffan Corneliusson hiilsade vilkommen och filrklarade mdtet
fi)r dppnat

$2 Val av mcitesordforande
Valdes Staffan Corneliusson

$3 Val av protokollftlrare
Valdes Jan Karlsson

$4 Val av justerare
Valdes Bengt Melin och Yvonne Jyborn

$5 Faststiillande av dagordning
Faststiilldes: Fcireliggande dagordning.

$6 Friregiende mdtesprotokoll
Protokoll 2 vh 2019 2019-04-04 fcirelAg i justerad form och lades till
handlingarna.

$7 Ekonomi
.Ekonomisk status enligt bifogade handlingar (Bilaga Ekonomi 20190623).
Ordfriranden vidimerade riikenskapernas dverensst?immelse med
kontostSllning.
.Diskussion kring att ans<ika hos Skattemyndigheten om formellt
organisationsnummer, iindrade arvoderingsnivier inom SKK och
konsekvenser diirav.
Staffan Corneliusson och Lars Jansson gir vidare i frigan. Staffan C tar
kontakt med CS,T{6kan Hemiing ft)r samsyn. Yvorure Jybom tar kontakt med
SKK ftr bakgrundsinfo.

$8 AU-beslut
.20190226 - Inkdp av prisrosetter/Inger Skoglund. (Sekr./Viltspirsansvarig
Jan Karlsson).
.20190507 - Ink<lp protokoll viltspir/Inger Skoglund. (Sekr.A/iltspirsansvarig
Jan Karlsson i samrAd med ordf. Staffan Corneliusson)
.Ordfiiranden/Staffan Corneliusson har attesterat faktura frin kassoren/Lars
Jansson avseende kostnader i samband med kassdrskapet.

Motesordftirande

Beslut:

Justeras: Justeras:
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.Beslut angiende ink6p av vin som g6va till domare (Inger & Roger Skoglund
samt Lovisa Skoglund Holm) vid DM-viltspfir 20190606. Summa 437 k.
Ordf/Staffan Corneliuss son & S ekreterar/Viltspirsansvarig Jan Karls son.

Beslut: Mcitet hade inget att inviinda, besluten godkZindes.

$9 Inkommande skrivelser
Som e-mail:
.Diverse ftirfrigningar om utstdllning Tinga Hed 2019
.Diverse postningar angiende centralt sponsoraltal med Svedea
.Diverse ftirfrigningar om viltspir

$ 10 Utg6ende skrivelser
.Diverse ftrfrigningar om utstiillning Tinga Hed 2019 - vb
utstiillning sansvari g
.Diverse ftirfrigningar om viltspir - svar direkt frin Jan K eller vb Inger
Skoglund.
.Diverse postningar angiende centralt sponsoraltal med Svedea.
.20190504 - SBaK Viists svar till CS angiende sponsoravtal med Svedea
(Staffan C)

$ 11 Kommitt6er
Drevprov
.Verksamheten iir inne i en lugn period.
.Datum f<ir domarutbildning/tune-up samt teoridag krin drevprov iir iindrat till
20190928 samt 20190929 pga begriinsad dispenstid frin SKK. Datum for
Niklas Franssons aspiranttj iinstgoring/drevprovsdomare flyttas till detta
tillftille.
.Drevprovskonferens 20T9, Motell Vdtterleden, slutet av augusti. SBaK Viist
nitwarar med 3 pesoner.
.Bordlagd frtrya angttende iindrat arvode till drevprovsdomare.

Beslut: Med start siisongen 201912020 si skall ersiittning till domare vara 450 kr.
Avgift till SBaK Viist skallvara 150 kr. Eventuell reseersiittning till domare
fciljer niv6n ftir ej skattepliktig reseerszittning (1,85 klkm)

Viltspir:
.Bra start pi siisongen2019, ca 500 starter till dags dato. Anmiilan till
ordinarieprov skall gi via Inger Skoglund.
.Viltspir-DM gick av stapeln den616. Totalt 12 startande ekipage med dverlag
bra resultat. Grattis till SM-klara Smebiickens Xtrafina Gulleborg/Robert
Bemdtsson och till Fisk6fiallets Albin/Lena Carlsson
Antalet startande innebiir att SBaK Viist 2019 tack vare medlemmarnas
engagemang kan sk?inka en summa om4200 kr till Barncancerfonden.
.Viltspir-SM2020. Planering p6gir. Diskuterades principer for allokering av
provomride, logistik samt boende.
.Diskuterades eventuell temadag for viltspir och dess utformning.

Justeras: Justeras:
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Utstiillning:
.SBaK-Viist Tinga Hed2019-08-17. Planering phglr. Rum bokade.
Huvudsponsor 2019 iir Doggy. Efterlystes kompletterande sponsorer.
Diskuterades lo gistikhj Zilp och funktioniirsbehov.
.SBaK-Viist T6nga Hed20200820. Avtal med domare2020 under
ftirhandling.
.Di skuterade s alternativ utst?illningsplats till Tanga Hed.
.Anmlildes kommande CUA-seminarium, Jcinkciping oktober 20 19 .

utbildnins:
.Fdreningsteknik ftir funktioniirer inom SBaK V?ist. Kontakt med SFV,
fortsatt diskussion i augusti. Diskuterades alternativ.

Beslut: Jan Karlsson och Liselotte Sell6n Bore fortsiitter att i samrid med
Studieframjandet Viist utarbeta ett kostnadsftirslag och ftirslag till tidplan.

$12 Bassetbladet
Officiellt manusstopp 15/8. Liselotte Sellen Bore vill ha in manus senast en
vecka fore officiellt manusstopp.
.Ordf<jrandes rader, utstiillningsinfo Tinga Hed, info om
drevprovsverksamhet, status viltspirsverksamheten.

$13 Att g<ira

$14 Ovriga [renden ftir kiinnedom och beslut
.Diskussion kring behovet av ny internetleverantdr och vlird fdr SBaK Viists
hemsida.

Beslut: SBaK Viist skall bygga en egen webbplats skild fr6n CS. Ordf<iranden Staffan
Comeliusson tar upp diskussion med nuvarande webadministrator Eva
Pettersson om formerna och kostnader. Staffan C. medges ett preliminiirt
kostnadstak pn 3000 kr.

Beslut: Inkdp av back-up hirddisk till webadmin. Eva Pettersson.

$15 Ovriga frigor
Rapport fran deltagande vid jaktevent "Skogens och jaktens da9",20190518,
Baldersniis.

$16 Nlista mote
Torsdagen den 519 kl. 19:00. Plats och agenda meddelas i kallelsen

$ 17 Ordftiranden tackade for visat intresse och avslutade mdtet.

Protokollftirare : Jan Karlsson

Justeras: Justeras:
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