Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 3 efter BF 2020
Tid 2020-06-16 kl 19:00
Plats: Telefonmöte
Närvarande:

Sven Granström
Göte Roman
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw
Madeleine Bäck

Ordförande
V. ordförande
Kassör
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Ledamot (UtsK)

Anmält förhinder:

Christoffer Björk
Kjell Zingmark
Björn Aspelin

Suppleant (Red.K)
Suppleant (Red.K)
Sekreterare

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Sven Granström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justerare och protokollförare
Folke valdes att skriva protokoll.
Sebastian valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Hemsida
Nuvarande hemsida har en licens som förnyas årligen, i slutet av augusti, och kostar ca 1500 kr/år.
Förslag att vi behåller denna ytterligare ett år, Malin Edvardsson Blom kommer att hjälpa till och
Sven och Camilla kommer att vara behjälpliga vid uppdateringar på hemsidan.
Roland Backlund jobbar i ett system som heter Word Press. Han ville ha 25000 kr för att bygga en
hemsida.
Christoffer intresserad att bygga upp en ny hemsida i ett verktyg som heter ”One”. Kjell kommer att
fungera som web-redaktör. Christoffer begär en ersättning på 10000 kr för detta.
Beslöts att vi ger Christoffer uppdrag att ta fram en hemsida. En arbetsgrupp bestående av
Christoffer, Kjell och Camilla ska jobba med detta. Målsättning att ta fram en ny hemsida till 1
februari 2021.
§ 5 Övriga ärenden
- Lafora: Camilla och Sebastian ska fylla i formuläret angående rabatt hos labbet som gör
testerna.
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Zoom: Sebastian har tagit in offert på att använda detta mötesverktyg: Zoom Pro, vilket är
den enklaste varianten, skulle med 5 st användarlicenser kosta 13987 kr/år. Beslöts att vi
behåller telefonmötestjänsten och använder vid behov Google Meet.
Arrangera Jaktprov: Folke informerade om den info som SKK kommit med angående ett nytt
verktyg för drevprovsredovisning. SKK kommer att informera om kostnadsbild etc.
Dispens angående rätt att starta på drevprov utan att vara utställd: Folke dubbelkollar med
SKK.
Diplom: Utskick kommer att vara klart närmaste veckan.
Laforaresultat på hemsida: Resultat ska läggas ut på hemsida så snart rabatt är klar.
Utländska hundar på utställning: Viktigt att stamtavla skickas till SKK minst en vecka innan
aktuell utställning.

§ 6 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare, önskade en trevlig midsommar och avslutade mötet.

Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Sebastian Lindén/S L

Ordförande
Sven Granström/S G
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