Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2019-10-10 kl. 1900
Närvarande: Sven Granström (SG), Björn Aspelin (BA)
Anders Riddaregard (AR), Leif Festin (LF) och Folke Johansson (FJ) sammankallande.
Ej närvarande: Göte Roman (GR),

1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Sven Granström valdes till sekreterare.
3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
Samtliga valdes att justera dagens protokoll.
5. Föregående mötesprotokoll.
Lades med godkännande till handlingarna.
6. Viltspårsfrågor.
FJ föredrog viltspårsredovisningen för 2019 (Bilaga 1)
7. Innevarande Drevprovssäsong
Hittills under säsongen har 10 prov redovisats, ett antal till väntas in från septemberredovisningen.

8. Kommande säsongs tävlingar
Småhunds – SM
Inbjudan har gott ut till samtliga rasklubbar. Alla förberedelser löper enligt plan.
Klövvilts – SM
All planering enligt plan
Beagle - SM
All planering enligt plan, enligt rapport har inte Bispgården ej drabbats av harpest.
NordM
All planering enligt plan. SG beställer priser till 1, 2 o 3:an
9. Framtida SM-tävlingar, ett Allround SM
SG redogjorde för arbetsgruppens förslag (Bilaga 2). Mötet stöder förslaget samt att varje LA
skall ta med en domare. Hur skall vi göra med Småhunds – SM och Nordiska framgent ? Gruppen
anser att vi skall delta i Småhunds-SM.
10. Övriga frågor
a) Arrangera Jaktprov
1

FJ informerade att Arrangera Jaktprov har påbörjats och anmälningsmodulen är påbörjad.

11. Nästa möte
Nästa möte 16 dec. kl 19.00

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SBIK/BCS
Vid protokollet

Justeras

Sven Granström

Alla i gruppen

/Sven Granström/

Bilaga 1

Antal Viltspår 2019
Loaklklubb
Bergslagen
Gävle/Dala
Sydsvenska
Värmland/Dal
Östsvenska
Östergötland
Jämtland/Härjedalen
Västerbotten
Övriga

Därav
Antal prov Beagle
23
13
132
23
13

8
31
14
1

6
14
224

14
68
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Bilaga 2
Minnesanteckningar vid arbetsgruppens möte om hur vi skall tävla i framtiden
Tid 190923 kl 20.00
Plats Tfn möte
Närv.
Göte Roman, Leif Festin, Sven Granström och Anders Riddaregard
1. Göte informerade om bakgrunden till mötet. Uppdrag från JpK att komma med ett förslag på
hur skall våra SM tävlingar skall arrangeras. Både ur ekonomisk synpunkt och arbetsbelastning
för arrangerande föreningar (KlövSM kan ett fåtal arrangera) klarar vi inte tävla som vi gör idag.
Förslaget som skall läggas fram till BF våren 2020 skall även innehålla förslag på ekonomi för
tävlingarna
2. Hur skall vi arrangera våra SM tävlingar i framtiden. Skall vi arrangera ett Allround SM ?
Skall vi arrangera Klöv-SM och Har-SM vartannat år? Gruppen var enig om att ett Allround SM bedöms
ej möjligt att arrangera.
Förslag från gruppen att arrangera tävlingarna vartannat år.
Varje LA tilldelas en plats på varje SM tävlingarna. 1 st Hundekipagen + domare från varje LA. Har-SM
arrangeras som 2 dagars prov. I samband med tävlingarna kan vidareutbildning av domarna ske.
Problem som kan uppstå är utökat antal rutor för hare.
Gruppen funderar på sina förslag och efter att förslagen redovisats för JpK kallar GR till ett nytt möte

Vid tangentbordet
Sven G
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