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Styrelsemote SBaK VSst
Telefonmdte 2021-01-19 kl. 19:00
Niirvarande: Staffan Corneliusson, Yvome Jyborn, Jan Karlsson, Bengt Melin, Liselotte
Sell6n Bore, Helena Lyckoskog (anmiild suppl. f Hikan Andersson), Annicka Ldfgren (suppl.
f CarinaTihane) to m $8, Lars Jansson (adj.kassdr)t o m $11.
Ej anmiild frAnvaro: Carina Tihane (Ord. Led.), Amar Bouakaz (Suppl.), Bengt Jakobsson
(Valberedninges ordf.)
$1 Motets oppnande

Ordforanden Staffan Corneliusson hiilsade viilkommen och ftirklarade mcitet ftir
oppnat

$2 Val av mritesordforande

Valdes Yvonne Jyborn
$3 Val av protokollfcirare
Valdes Jan Karlsson
$4 Val av protokolljusterare
Valdes Staffan Comeliusson och Helena Lyckoskog
$5 Faststiillande av dagordning

Faststiilldes: Foreliggande dagordning faststiilldes.
$

6 Friregiende mtitesprotokoll
Protokoll 202A-n-A9 fiire16g ej i justerad form, foredras kommande mdte.

202I i relation till Covid-19-situationen.
Mot bakgrund av FHMs giillande direktiv si har SKK, fiirutom ffsiskt mrite,
anvisat olika m6jligheter ftir lokalklubb afi avhilla irsmrite 2021. Dessa iir i
korthet:
1 . Uppskjutande av irsmdte 2021 till i$ 2A22. Vilkoret iir att irsmcite h611its
2020 samt av revisorerna godkiind drsberiittelse. Sittande styrelse kvarstar.
2.Digttalt forenklat irsm<ite enligt den modell som SBaK Viist anviinde 2020.
3. Digitalt 6rsm0te med en diskussionsdag enl. normal dagordning samt en
efterftiljande beslutsperiod med lasta lorslag att ta stiillning till.

$7 Beslut om form

ftir

6rsm<ite

Sekreteraren redogiorde kort om erfarenheterna frin 2020 ins digitala irsmrite.
Som rdstliingd fungerade e-mailadresserna i medlemsregistret. Under arbetet
med mritet si pitalades frin flera hill att det upplevts problem med inbjudningar till m<itet och afi inloggningsrutinerna inte fungerat. Om detta berodde
pi programvarufel i det anvtinda systemet vet vi inte. Vi kan konstatera att det
skickades ut234 inbjudningar vid tvi olika tillfiillen och att m<itestiden ftirliingdes med tv6 dagar. Hur mAnga inbjudningar som studsade tillbaka till
avsiindaren pi grund av felaltig mailadress i medlemsregistret vet vi inte, ej
heller hur mdnga som ftill bort pi grund av anviindamas datorkonfigutationer,
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frekvens for vittjande av mail eller pfl grund av ren datorovana. Liirdomen som
vi tog med oss [r att man skall vara forsiktig med en overtro pi tekniska losningar.
Allmiin diskussion.
Diskuterades representation p6 kommande fullmiiktigemdte
Beslut: M<itet beslutade enhdlligt att skjuta upp irsm6tet 2021 ett ir till viren
2022.
$8 Ekonomi

Bokslut 2020
Kass<iren ftire&og preliminiirt bokslut ftir vi 2020. Riikenskapernas
riverensstiimmelse med kontostiillning vidimeras av md,tesordftiranden.
Bokslutet liiggs till verksamhetsberiittelsen 2020.
Beslut: Kassdren skickar in underlag till revisorerna ftlr formell revision.
Budgetfrirslag 2021. Diskuterades.
Beslut: Antogs. Eftersom inget 6rsm<ite kommer att hillas 2021 sh?ir detta en
sjiilwald guidline fiir Styrelsens arbete vh20?l. @ilaga Budget vh202l)
Informerades om registrering av organisationsnummer
$9 AU-beslut

Inga beslut

frr

SBaK Viist.

fiirelig

$10 InkommandeAJtgiende skrivelser
Bilaga SBaK V?ist, styrelsemote 202101 I 9 $9 InkommandeAJtg6ende
skrivelser. Genoml?istes av mdteL
M<itet hade inget att inviinda
$11 Bordlagda iirenden och uppfiiljning av pigiende iirenden

Inga bordlagda iirenden forelig.
Diskussion om pigiende iirende " Internetinfrastruktur
datalagringsalternativ". Fortsaft arbete i fragan.

-

firnktionsadresser,

$12 Kommittder. Rapportering och beslut.

Drevprov
Verksamheten rullar pi. Relativt

fr starter,

period

I

7 st, period 2 ca 10st.

Viltspir
Ordinarieprov har varit instiillda frin juni 2020 och iret ut.
Rorliga prov har rullat p& och i enlighet med de restriktioner som SBaK Viist
beslutade om under viren 2020.
Under 6ret har SBaK VSst haft 988 starter vilket iir 48 fler iin 6ret innan.

lnformation om pigiende remissarbete m
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revision av prowegler viltspir.
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Fdrfragan frin Inger Skoglund om h<ijning av domararvodet vid viltsparprov.
Domararvodet har i SBaK Viist under mfrnga hr varit 200 kr. Till detta
kommer en anmtilningsavgift pi 150 l<r till lokalavdelningen (Undantaget
SBaK Viists medlemmar under 2021)
Beslut: Domararvodet hdjes fran 200 kr till 300 kr med omedelbar verkan.
Beslutet forklarades som omedelbart justerat.
I beslutet deltog ej Jan Karlsson och Helena Lyckoskog.

Utstiillning
Verksamheten ih vilande pga av siisong och Covid 19.
Bevakning av vidtalad domares resesituation m ap Covid 19. Frirniirvarande
giiller lor 2027 deltagande av tidigare bokad domare.
Diskuterades miijligheten att anordna en exteridrbedcimning under tidiga
h<isten i det fall utstiillningen stiills in.

Utbildning
Vilande pga av Covid

19.

$ 13 Owiga fragor diir beslut kan fattas
Beslut: Deadline for verksamhetsberiittelse 2020 siitts till 20210301
Jan Karlsson sammanstiiller ber?ittelsen, Staffan Corneliusson ansvarar ftir att
drevprovsrelaterad rapportering kommer med, Jan Karlsson ftir viltspirsprovdelen och Yvonne Jyborn fiir utstiillningsdelen. Samtliga i styrelsen
korrekfurliiser.

$14 Bassetbladet l-2021

- Deadline 20210215
OrdfiirandeslStyrelsens rader.
Kalender viltspirsverksamhet 202 I
Annons Viltspir DM202l
Annons Tanga Hed2021
Artikel/lar

$

15 Ovriga fr&gor

$

l6 Niista

m<ite

Tisdagen den2l3 kl. l9:00, preliminiirt som telefonmdte.
17 M<itets avslutande

Ordftiranden tackade ftir visat intresse och avslutade m<itet.

Protokollftirare: Jan Karlsson
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