






Skrivelse	1	till	styrelsemöte	17-11-06	

	

19 sep. 2017 kl. 11:46 skrev Sören Linzie <soren@linzie.se>: 

Hej, 

Jag provar med ett förslag, utan att lämna som motion: Mitt förslag är att vi på hemsidan listar alla 
klubbfunktionärer. Ibland så söker man en specifik handläggare / funktionär.  

Med vänlig hälsning / Sören 

 

Från: Malin Ek [mailto:malin@adbklubben.se]  
Skickat: den 19 september 2017 11:49 
Till: Sören Linzie 
Ämne: Re: Förslag 

Hej 

Vet inte riktigt vem du menar som funktionärer i klubben. Förtydliga gärna så jag förstår vad du är ute efter.... 
 
Vänligen 

Malin Ek 

0704-125515 

ADB-klubben 

Från: Sören Linzie <soren@linzie.se> 
Datum: 19 september 2017 14:22:39 CEST 
Till: "'Malin Ek'" <malin@adbklubben.se> 
Ämne: SV: Förslag 

Hej,  
Alla som har ett uppdrag, en grupp, revisorer m.m. SVSHK har detta på sista bladet i tidningen. Skall vi 
medlemmar ta reda på vem som gör var så får vi titta i protokollen från årsmötet och från styrelsemötena. Det 
vore bra om alla blir samlade. 
Med vänlig hälsning / Sören 

	

Styrelsen	bifaller	frågan	och	ger	information	till	webmastern	som	uppdaterar	hemsidan	



Skrivelse	2	styrelsemöte	17-11-06	

	

---- Ursprungligt meddelande ---- 
Ämne: Fwd: Hundens dag i Almunge 5 maj 2018 
Skickat: 5 sep. 2017 15:41 
Från: Henric Öholm <henric.oholm@gmail.com> 
Till: sekreterare@adbklubben.se 
Kopia:  

Hej 
 
Vidarebefordrar ett mail från Almunge vildsvinshägn! 
 
Mvh 
Henric  
 
---------- Vidarebefordrat meddelande --------- 
Från: Klas Henriksson <klas@roslagensjaktvilt.se> 
Datum: tis 5 sep. 2017 kl. 15:19 
Ämne: Hundens dag i Almunge 5 maj 2018 
Till: <henric.oholm@gmail.com> 
 

 
 
Hej, vi har nu bokat datum för hundens dag nästa år den 5 maj. Öppet för besökare mellan kl 10-
15.   
Jag hoppas ni vill vara med i år?!  
Vi planerar redan för detta! Nästa år ska det såklart bli ännu bättre än tidigare. Mer utställare och 
mer besökare. Mer aktiviteter, matserveringar och föredrag. Helt enkelt ännu bättre! � 
 
Vi har även anställt en ny tjej, Jessica Ädel som kommer jobba mer med detta.  
 
Vi kommer i år ta ut en symbolisk summa av fjuttiga 500kr av utställarna. Jag hoppas ni har råd 
med det!  
 
Hör av er så snart ni kan om ni vill vara med i år. Vi planerar att börja marknadsföra detta inom 
kort och hoppas kunna skriva att ni är med. � 
 
Vänliga hälsningar                                     
Klas Henriksson  
Roslagens Jakt & Vilt AB 
Almunge Hundträningsanläggning  
Björn - Vildsvin - Älg - Grävling 
www.roslagensjaktvilt.se 

0702-282117                          

 

Styrelsen bordlägger frågan till nästa styrelsemöte 

 



Skrivelse	3	styrelsemöte	17-11-06	

	

Stall Mjösjös VP till mest meriterade 
Alpenländisch dachsbracke 
posted in: Statuter, Utmärklser |  
Att utdelas vid årsmötet till under föregående år mest meriterade ADB vid utställning, spårprov 
eller drevprov. En eller flera grenar kan räknas. 

Priset år ständigt vandrande och åtföljes av ett album där kort på vinnande hund sätts samt 
uppgifter om hundens namn och ägare samt årtal. 
REVIDERING 2001.08.01. 
Anita Danielsson 
Ägaren till vinnande hund behöver ej vara medlem i SvSHK. 
Priset utdelas endast till svensk ägare, eftersom Norge har ett eget VP. 
Utställning  Cert, ck, eller Bir 5p 
1 ökl/jkl 4p 
2 ökl/jkl 3p 
3 ökl/jkl 2p 
junkl/ukl 1p 
HP 1p 

  Viltspårprov  1 ekl 10p 
1 ökl 5p 
2 ökl 4p 
3 ökl 3p 
gkd anl 2p 
HP 1p 

  Drevprov  1 ökl 10p 
2 ökl 5p 
3 ökl 3p 
HP 1p 
	

	

Styrelsen	beslutar	att	SvSHK	helt	och	hållet	äger	detta	vandringspris	och	hanterar	det	i	sin	helhet	



Skrivelse	4	styrelsemöte	17-11-06	
	
Punkter	förda	från	telefonmöte	170919	ang	medlemsavgiftsfrågan	m.m.	
	
Närvarande:	Malin	Ek,	Mattias	Lindholm,	Fredrik	Ustrup	och	Gun-Britt	Ulvek	
	
	
	

• Rasansvaret	delegeras	till	ADBKlubben	i	sin	helhet	
	

• Drevprovsansvaret	stannar	hos	SvSHK	för	närvarande.	ADBKlubben	skall	
dock	alltid	få	fortlöpande	information	i	frågor	och	beslut	rörande	
drevprovet.	
	

• Av	den	medlemsavgift	som	ADBKlubben	beslutar	om	skall	100kr	tillfalla	
SvSHK	för	varje	betalande	medlem.	Ingen	del	av	familjemedlemsavgiften	
tillfaller	SvSHK	utan	tillfaller	ADBKlubben	i	sin	helhet.	
	

• Kassören	i	SvSHK	skall	få	del	av	ADB	Klubbens	medlemsregister	på	begäran	
och	minst	två	gånger	om	året	sker	avstämning.	
	

• Betalande	medlemmar	i	ADBKlubben	har	rätt	att	närvara	på	SvSHKS	
årsmöten	med	rösträtt	samt	deltaga	på	prov	och	utställning.	
	

• Medlemmar	i	ADBKlubben	kommer	inte	få	någon	papperstidning	från	
2018-01-01	av	SvSHK.	
	

• Vi	fortsätter	att	samköra	våra	raser	vid	mässor.	
	

• På	våra	respektive	styrelsemöten	lämnas	förslaget	att	vi	samkör	våra	
årsmöten	2018	vilket	då	kommer	att	vara	på	Herrfallet	i	Arboga.	Fredrik	
undersöker	isåfall	möjligheten	att	utöka	antal	bokningsbara	rum/stugor	
samt	konferenslokal	för	ADBKlubben.	ADBKlubben	bekostar	själva	
kostnaden	för	sin	konferenslokal,	i	övrigt	inga	extra	kostnader.		
	

• SvSHK	anmäler	snarast	Svenska	ADB	Klubben	som	rasklubb	till	SKK	enligt	
kriterier	som	Fredrik	Bruno,	SKK	angivit	i	mejl.	Förkortningen	blir	
förslagsvis:	SvADB.	ADBKlubben	får	skriftlig	bekräftelse	när	detta	är	klart.	
	

• De	hundägare	som	har	HS	eller	BGS	tillsammans	med	ADB	är	medlemmar	i	
SvSHK	med	gratis	medlemskap	i	ADB	klubben.	Denna	uppdatering	åligger	
SvSHK	
 

• Vi	är	alla	överens	om	ett	fortsatt	gott	och	nära	samarbete	mellan	ras-	och	
specialklubb. 
 
	
Styrelsen	beslutar	att	fastställa	framtaget	förslag 



Skrivelse	5	styrelsemöte	17-11-06	
	
MEDLEMSKAP	–	specialklubb/rasklubb	(koll	utförd	av	Eva	B)	INFO!	
Har	kollat	några	klubbar	hur	det	fungerar	med	medlems-	och	provavgifter	i	specialklubb	
o	rasklubb.	
	 	 	M		/	F		(medlem	/	familje- )	
Svenska	Bassetklubben		220	/	80	
Basset	Artesien	....	 150	/	50	
Basset	Hound	 175	/	60	
Basset	Fauve	….	 200	/	50	
Petit	Basset	….	 175	
Grand	Basset	….	 150	
	

Som	medlem	kan	du	bland	annat..	
• starta	på	drevprov	och	viltspårprov	arrangerade	av	SBaK´s	Lokalklubbar		
• att	kunna	ställa	ut	på	SBaKs	utställningar	
• få	info	om	aktuella	täckhundar,	parningar	och	valpkullar		
• information	om	aktiviteter	i	SBaK	via	vår	tidskrift	Bassetbladet,	som		utkommer	

med	4	nr/år	
• information	om	aktiviteter	i	din	lokalklubb		
• att	kunna	påverka	klubben	genom	att	ställa	motioner	och	rösta	på	delegater	till	

klubbens	högsta	organ,	Bassetfullmäktige,	vartannat	år	
	
Svenska	Stövarklubben	395	/	100		(gästmedlem	100)			Tidning	4	nr/år	
Smålands….	 250	
Schiller….		 200	
Hamilton….	 200	/	100		(ungdom	t.o.m.	24	år	50	kr)		Tidning	3	nr/år	
Finsk….	 	 250													Tidning	4	nr/år	
Luzern….		 220	/	50					Tidning	4	nr/år	
	

Anmälningsavgifter	jaktprov	klubbmedlem	/	icke	medlem,	högre	avg	för	icke	medlem.	
OBS!	För	att	starta	på	jaktprov	och	utställning	krävs	det	att	du	är	medlem	i	någon	av	
lokalklubbarna	för	Svenska	Stövarklubben.	
	
	
Anmälningsavgifter:	De	stora	hundklubbarna	har	lokalavdelningar.	Prov-/utst.avgifter	
tillfaller	lokal-avdelningarna	i	spec.klubben	och	inte	till	rasklubbarna	
	
De	små	spec.klubbarna	har	inga	lokalavdelningar	varför	avgifterna	då	måste	tillfalla	
huvudklubben.	
	
Medlemsavgift:	Medlemskap	kan	lösas	i	både	spec.klubb	och	rasklubb	eller	enbart	i	
rasklubben	eller	specialklubben.	Klubbtidning	får	man	från	den	klubb	eller	de	klubbar	
man	är	fullbetalande	medlem	i.	
	
	
	
	
	
	
	

Du	måste	vara	medlem	i		
Svenska	Bassetklubben		
för	att	starta	på	
drevprov.	
Det	räcker	inte	med	
rasklubbsmedlemskap!	



	Malins	förslag	till	upplägg	inför	2018		
	
	
	
	

• Medlemsavgift	2018	huvudmedlem:	325kr,	familjemedlem:	50kr	(av	detta	går	
100kr	till	SvSHK	för	huvudmedlem,	inget	för	familjemedlem)	Alltså:	225kr	
stannar	hos	SvADB	samt	de	50kr	familjemedlem.	
	

• SvADB	medlemmar	har	då	rätt	att	starta	på	alla	prov	o	utställningar	samt	deltaga	
på	SvSHK	årsmöte	med	rösträtt.	
	

• Alla	nya	valpköpare	har	gratis	medlemskap	det	år	de	skaffar	sin	ADB,	oavsett	när	
på	året	detta	sker.	(Vi	tar	därmed	bort	gratis	medlemskap	för	dem	som	skaffar	
ADB	efter	30/6	att	gälla	även	året	efter)	
	
SOM	MEDLEM	FÅR	MAN:	
	

• ADB	bladet		(nättidning)som	utkommer	3-4	ggr/år.	Denna	kan	enligt	
webmastern	integreras	med	hemsidan.	Icke	medlemmar	får	INTE	nättidningen.	
Om	vi	anser	att	info	behöver	nå	ut	även	till	ickemedlemmar	kan	mejlregistret	för	
nyhetsbrevet	användas	(ca	350	reggade	där)	samt	hemsidan	såklart.	Kan	vara	så	
att	vi	anser	olika	här,	då	får	vi	rösta	om	det.	
	

• Möjlighet	att	vara	med	och	påverka	klubbens	och	rasens	utveckling	
	

• Reducerat	pris	på	klubbens	event	om	man	är	medlem,	icke	medlemmar	betalar	
tex.	50kr	mer.	Man	har	dessutom	förtur	vid	ev	begränsat	antal	platser	
	

• Möjlighet	att	representera	klubben	i	kommande	mästerskap	och	landskamper	
samt	inbjudningar	från	andra	länders	klubbar	
	

• Det	finns	en	skapad	FB	sida	som	heter	Svenska	ADB	Klubben.	Här	kan	vi	snabbt	
nå	ut	med	info	till	klubbens	medlemmar	(används	ej	ännu)	Endast	öppen	för	
medlemmar	är	mitt	förslag.	Denna	äger	vi	och	kan	därmed	styra	upp	ifall	
diskussioner	och	annat	tar	fel	vändning.	Därmed	slipper	vi	att	lägga	upp	allt	på	
massa	olika	sidor.	
	

• Alla	befintliga	medlemmar	enligt	medlemslistan	från	Ulvek	ska	få	ett	
Välkomst/Infobrev	inför	2018.	Ska	vi	göra	detta	digitalt	el	pappersformat?	
Därefter	får	tillkommande	medlemmar	vårt	vykort.	

	
	
Styrelsen	beslutar	att	fastställa	Malins	förslag	


