Protokoll 3, v1 2A2l Sid l(3)
202t-05-18
Styrelsemote SBaK Viist

Telefonmtite 2021-A5-18 kl. 19:00
N2irvarande: Staffan Corneliusson, Jan Karlsson, Yvonne Jyborn, Bengt Melin,

Carina Tihane, Helena Lyckoskog (Suppleant fdr Liselotte Selldn Bore)
Anmiild frinvaro: Liselotte Sell6n Bore.
$1 Miitets tippnande

Ordforanden Staffan Corneliusson hiilsade vd.lkommen och frirklarade mdtet f6r
oppnat
$2 Val av motesordftirande

Valdes Staffan Corneliusson
$3 Val av protokollfdrare
V,aldpg Jan Karlsson
$4 Val av protokolljusterare

yaldet Yvonne Jyborn och Helena Lyckoskog

$5 Faststiillande av dagordning
Fastst2illdes : Fiireliggande dagordning faststiilldes.

$6 Foregiende mtitesprotokoll

Protokoll 202I-O3-A2 frirelig i justerad form, lades till handlingarna
$7 Ekonorni

Avstiimning av transaktioner och kontostzillning per 202rc502 enligt bilaga
SBaK Viist - Ekonomi 212rc502. Genomliisning.Inga inviindningar frin
mdtet. Handlingarna vidimeras av mritesordforanden i samband med piskrift
av mtitesprotokollet.
$8 AU-beslut
Ink<ip rapportblanketter viltspir (Jan Karlsson 2021 0327 )
Inkop av priser (biigare) avseende Viltspir-DM 2A21 Qan Karlsson

& Staffan

Corneliusson 202 105 1 8).
Beslut: Mritet godkiinde ovanstiende iirenden.
$9 Inkommande/Utgflende skrivelser

Bilaga SBaK Vist, styrelsemrite 202 105 1 8 $9 Inkommande/Utgiende
drenden. Genomlzistes av mritesdeltagarna..
$10 Bordlagda iirenden och uppfdljning av pAg&ende uirenden
Instrillt *rsm<ite 2021- uppftiljning av ti$igare beslut:

Verksamhetsberdttelse v& 2A2A undertecknad av samtliga styrelseledamoter

fiireligger per 202145

17

Revisionsberdttelse v h 2A20 foreligger.
Handlingarna tillstiilles &rsmtitet 2022 for beslut.
Justeras:
Motesordfiirande
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Helena Lyckoskbg
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$11 Kommittder. Rapportering och beslut.
Ftiredragning av nu giillande och kommande regler avseende Covid-tr9

restriktioner:
FHMs beslut 202t05t2 avsedda att Eada i kraft 2A2L06AL.
SKKs hillning per 2}2fi517
Drevprov
Vflren utgor en stiltjeperiod.
Efterlystes PR-event fcir drevprov infor siisongen 2O2l/2A22, men inga sidana
?ir planerade.

Upplystes om att reviderade nationella drevprovsregler avses att tr[da i kraft

vid halvirsskrftet 2022 .

Viltspir
Den lcipande verksamheten sker i enlighet med de restriktioner som SBaK
Viist beslutade om under vfuen2O2O. Lcipande bevakning sker av beslut frin
FHM och SKK.
R<irliga prov rullar pi, ordinarieprov startade i april. Fram till 2A2l043A har vi
haft228 starter jiimfiirt med 203 starter vid samma tidpunkt 2020. Antalet
bassetstarter uppgar tillz4 stycken f<jrdelade pi 10 individer (BFdB 6 st.,
PBGV 3 st. och BH 1 st.).
Viltspir-DM planeras att genomfdras sdndagen den 6:e juni med Bojetorpet
som samlingsplats. Inbjudan och info om speciella restriktioner liigges ut pi
hemsidan och pi Facebook.
Planering ftir Viltspir-SM fortgir.I nuliiget ser vi inga problem med att
genomfcira eventet.

Funktionlirer till bida eventen, liksom forslag pi prissponsorer efterlystes.
UtstZillning

Yvonne Jyborn informerade. Planering for Tinga Hed fortgir. Stor
oszikerhetrider om det tu mdjligt att genomfdra utstiillningen. Avhiingigt
FHMs och SKKs beslut och hur delar av dessa skall tolkas. Beredskap frir
eventuellt byte av domare pi grund av Covid-l9 reserestriktioner forsviras vid
kort varsel.
Diskussion, diir Yvonne Jyborn gick igenom kdtiska punkter, och som
utmynnade i tv& fOrslag:
- Jan Karlsson: Vi kan redan nu stilla in utstiillningen pi basis av vad vi
kiinner till orn regelverk, funktionfuskapacitet och vad vi har att f0rviinta
oss med avseende pi besdksantal.
- Staffan Comeliusson: Vill avvakta fram till20210601 fdr att under tiden
ytterligare genomlysa mojligheterna att hilla utstzillningen.
EgSluL Mritet beslOt att avvakta stiillningstagande till 242rcffi1 samt att tillsiitta
en arbetsgrupp bestiende av Staffan Corneliusson, Yvonne Jyborn samt Jan

Karlsson med mandat att fatfa beslut i frigan.

Justeras:

Mtitesordfiirande
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Utbildning
Inga:irenden forelflg
$12 Ovriga

frigor diir beslut kan fattas

Delegater SBaK Fullmiiktige 20210828
Beslut: SBaK Vist representeras av Staffan Corneliusson, Yvonne Jyborn och
Jan Karlsson. Reserv: Bengt Melin.
Webmaster SBaK Viists hemsida.
Nuvarande Webmaster Eva Pettersson avser att liimna uppdraget vid irsskiftet
och har uttryckt onskemil om att under hristen skola in en eftertriidare.
Beslut: Jan Karlsson utsigs till ny webmaster niir Eva Pettersson slutar.

$ 13 Bassetbladet3-2A21

-

Deadline 20210815

Ordfbrandes/S tyrelsens rader.

ArtikeVlar
Resultat Viltspir-DM och Viitspir-SM
Tflnga Hed?

$14 Ovriga frigor
Anmiildes: Ny e-mailadress till Liselotte Sell6n Bore:
L

$ 15 Niista mrite
Tisdagen den27 juli kl. 19:00. Form fdr m6tet anges i kallelsen.
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