
Utställningskommitté möte 17/10 2022 Kl.19.00 

Närvarande: Emelie Lök, Rebecca Palm, Madeleine Bäck, Karin Festin, Kurt Nilsson 

Frånvarande: Ingela Holmgren 

 

§ Mötet öppnas och Emelie Hälsar alla välkomna. 

 

§Emelie Lök valdes till protokollförare 

 

§Karin Festin valdes till justerare 

 

§ Utställningar 2024, ansökningarna klara.  

Östsvenska avstår sin augustiutställning och klubben ansöker därmed med 21 

utställningar vilket är maxantalet enligt svar från SKK. 

Diskuterades även om framtida år om samma dilemma uppstår angående att fler 

klubbar ansöker om fler utställningar, då kan någon typ av turordning bli aktuell. 

 

§ Club show 2023 

-Sponsring Foder+övrigt. Beslutades att Rebecca Palm är ansvarig för detta med 

stöttning av resterande i kommittén. Diskuterades om att ta skicka förfrågan till 

svenska uppfödare om sponsring, detta tas vidare till nästa möte. 

-Domare/Ringsekreterare, Beslutades att Madeleine Bäck är ansvarig för dessa och 

kontraktera. 

-Anläggning Gålö, beslutades att Emelie Lök är ansvarig för detta då hon redan har 

kontakten med Gålö. 

-Mottagning av anmälningar + katalog + PM, beslutades att Emelie Lök och 

Madeleine Bäck ansvara för detta. 

-Rosetter, Beslutades att Madeleine Bäck ansvarar för dessa.    

-Lotteri, diskuterades om ett lotteri likt det som Sydsvenska har inför Har-sm. Tas 

vidare till nästa möte. 

-Livestream, beslutades att Rebecca Palm ansvara för att kolla upp möjligheten till 

livestream via youtube, då detta uppskattades föregående club show.  

-Informationstält med information om klubben och dess verksamhet, Emelie tar upp 

det på nästa BCS mötet om intresse finns från dom olika kommittéerna att ställa upp 

och informera. 

-Funktinärer, Beslutades att se över detta närmare evenemanget. 

 

§Frågor angående utställning till en medlems enkät från BCS. 

Inväntar en mall på hur enkäten kan se ut för att kunna fundera ut passande frågor 

till medlemmarna angående utställning och övriga förslag. 

 



§Förfrågan till alla LA om gemensam online anmälan via Svenska Beagleklubbens 

hemsida. 

-Beslutades att förfrågan skall skickas till alla LA om intresse av detta finns.  

 

§Checklista till alla LA:s utställningsansvariga. 

 Mallen skall renskrivas och skickas ut så snart den är klar. 

 

§Övrigt 

Inga övriga frågor 

 

§Mötet avslutas. 

 


