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Styrelsemrite SBaK Viist

Mritesform: Telefonmote 20190923 kl. 19:00

Niirvarande:, Staffan Corneliusson, Yvonne Jyborn, Jan Karlsson, H6kan Andersson, Carina
Tihane, Bengt Melin (suppl. f Liselotte Sell6n Bore)
Anmlild frinvaro: Daphne Blomstrand, Helena Lyckoskog, Amar Bouakkaz

$1 Mdtets dppnande
Ordfciranden Staffan Corneliusson hiilsade viilkommen och ftirklarade motet
for rippnat

$2 Val av mcitesordfdrande
Valdes Staffan Corneliusson

$3 Val av protokollft)rare
Valdes Jan Karlsson

$4 Val av justerare
Valdes Bengt Melin och Yvonne Jybom

$5 Faststiillande av dagordning
Faststiilldes: Foreliggande dagordning med tilagg "Reseersdttning Bengt Melin"

under $1 1.

$6 Begiiran frin Daphne Blomstrand om time-out frin uppdrag inom SBaK Viist.
Daphne Blomstrand har informerat om att hon behdver ta time-out frin arbetet

med drevprov over ett dnnu inte kdnt tidsintervall (20190918). Det dr trikigt,
men sjiilvklart miste man sdtta sin egen hdlsa i forsta hand. Motet tar drendet

till protokollet och onskar god biittring!

$7 Konstituering av funktioner r<irande drevprovsverksamheten.
Beslut: Staffan Corneliusson/Drevprovsansvarig & drevprovskommissarie Q.{ya

poster)
H6kan AnderssorVDrevprovskommissarie (ofortindrat)

Paragrafen frirklarades som omedelbart justerad.

$ 8 Strukturering av drevprovsverksamheten siisongen 20 19 12020.

Beslut: Tune-up dag fcir drevprovsdomare 20190921- Representation och deltagande
enligt tidigare planering.

Beslut: Publik informationsdag 20190929 om hur ett drevprov gir till och olika rasers
forutsiittningar stiills in. Staffan Corneliusson kontaktar redan anmiilda
personer.

Beslut: Staffan Corneliusson och Hikan Andersson tar ett mcite med Daphne
Blomstrand fcir overl2imnade av redan gjort arbete, datastrukturer m m.

Beslut: Jan Karlsson hiimtar skrivare, licensdokumentation rorande MS Officepaket
samt eventuellt arkiver at material ho s Daphne B lomstrand.
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Beslut: Hemsidan uppdateras m a p funktionZirsskap, anmiilningsformalia/drevprov
samt den instiillda publika drevprovsdagen2}l9}929.lnfo lZigges iiven ut pi
FB-sida.

$9 AU-beslut
201909T9 (Staffan Comeliusson & Jan Karlsson) Inkop av dator med
programvara for administration av drevprovsverksamheten. (befintlig dator
finns hos Hikan Andersson)

$ 10 Bassetbladet
Officiellt manusstopp llll. Liselotte Sellen Bore vill ha in manus senast en
vecka ftlre officiellt manusstopp.
.Ordfdrandes rader, info om drevprovsverksamheten
.Uppdatering av anmiilningsformalia drevprov.
.Kallelse irsmcite.

$ l1 Ovriga iirenden ftir kiinnedom och beslut
Beslut: Bengt Melin och Niklas Fransson tillerkiinnes reseersiittning i samband med

deltagande som SBaK Viists representant vid tune-up dag ftir
drevprovsdomare 20 19 0921 .

$12 Ovriga frigor
Info om PBGV/Drev-SM. SBaK Viist har bistitt rasklubben med
inrapportering av resultat till SKK.
Pi dagordningen uppftirda punkter iterfinnes under $8.

$13 Niista mrite
Prelimintirt 20191205

$14 Ordftiranden tackade fcir visat intresse och avslutade mcitet.,{_u
Protokollftirur"' Juf, Karlsson
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