Protokoll styrelsemote SBaK Vist
Plats: Telefonmote 2OL9-1,L-26, kl 20:00

Nirvarande:
Helena Lyckoskog, Bengt Melin, Hikan Andersson, Yvonne Jyborn, Staffan Corneliusson, Lars Jansson
$1 Motets oppnande
52 Val av motesordforande

Staffan Corneliusson
53 Val av protokollforare

Helena Lyckoskog
$4 Val av protokolljusterare
H6kan Andersson och Bengt Melin
55 Faststdllande av dagordning

Godkdnnes
96 Foregiende motesprotokol

I

lnte tillgingligt
57 Ekonomi
Jan har vidarebefordrat balans och resultatrapport, Lasse

gir

igenom allt. Redovisar ett underskott

p6 4373 kr.

Nordea har skickat info om att avgiften for plusgiro ska hojas. Frigan stdlls om vi kan ha bankgiro och
swish for minskad kostnad. Beslut tas om att vi avslutar plusgirot omgiende och rivergir till bankgiro
och swish.

Ersiittning till domare for SM 450kr x 2 diskuteras. Staffan ringer runt till tv5 andra lokalklubbar for
att se hur de gir tillvdga. Har de betalat ut ersdttning gor vi likadant.
Vi behriver organisationsnummer for detta enligt SKK. Lasse ordnar detta.
Yvonne kontaktar Bo Wallin for mer information kring tillvdgagingsittet for ersittning
98 AU-beslut

Bengt Melin skaffade Officepaket for att kunna fora protokoll av drevprov.
$9 lnkommande skrivelser

lnga inkommande skrivelser
510 UtgAende skrivelser
lnga utgiende skrivelser
$11 Kommitt6er. Rapportering och beslut.

till domare.

Drevprov

-

Hemsidan miste dndras. Endast excel kan anvdndas, pdf fungerar inte for protokollen.
pi hemsidan. Hundens namn, dgarens namn och pris.

Samtliga hundar som startat lSggs upp

fitt

ltist boende till SM till 8/15 2020. Rum dr bokat p6 Quality Hotell
Viinersborg. 660 kr per enkelrum inklusive frukost.

Viltspir - Yvonne har
Utstillning

-

En domare dr fixad

Utbildning

-

lnget nytt framover.

till

i

1518 2020. Yvonne har varit pA en givande utbildning i oktober.

512 Bassetbladet och hemsida

pi hemsidan

som Ewa arbetar med. Yvonne foljer upp si att den gamla sidan blir tomd,
med endast en hdnvisningsliink till den nya sidan. Den gamla sidan kornmer att stdngas ner, troligen
vid irsskiftet. Historik finns pi ett USB minne som Yvonne ger till Staffan.
Ny adress

Niista Bassetblads manusstopp Cr t5/2 2020. Ny redaktor ska utses. En annons for Srsrntltet 20/3
2020 kommer finnas med.
5L3 Ovriga fr6gor diir beslut kan fattas
SKK

miste ha ett styrelsebeslut pi att Anneli och Lars Friberg ska bli medlemmar i SBAK Viist.
till motet ijanuari 2020.

FrAgan

bordliigges

S14 Ovriga

frigor

lnga ovriga

frigor

$15 Ndsta mote
Hos Yvonne 23/t2O2O kl 19.00

S16 Motets avslutande

Vid protokollet:

StetrrtNl Coor".,rn5oJ

Helena Lyckos

usterare:

Justerare:

J

Hikan Andersson

Bengt Melin

