Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2019-12-16 kl. 1900
Närvarande: Sven Granström (SG), Björn Aspelin (BA)
Anders Riddaregard (AR), Leif Festin (LF), Göte Roman (GR) och Folke Johansson (FJ)
sammankallande.
Ej närvarande:
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.
GR redovisade en sammanställning av proven, aldrig genomförts så många prov. Sammanställning som
bilaga 1. Prov som redovisas som ”övriga” genomförs vid andra klubbar. I väntan på att ytterligare
resultat ska komma in avvaktar man med att utse Årets VSP-hund till strax efter årsskiftet.
Skrivelse till LA skall utgå med anvisningar för viltspår för år 2020 genom GR försorg.
Regelrevidering för viltspår förslag på ändringar skall vara inne 31 januari 2020. Förslag att i
kommande regelrevidering skall en etta vid Ordinarie Prov ingå för att erhålla championatet. GR
skickar in vårt svar till SKK.
7. Innevarande Drevprovssäsong
Hittills under säsongen har 161 prov redovisats till SKK, mer prov är på ingång.

8. Säsongs tävlingar
Beagle - SM
Genomförts med bra resultat.
Småhunds – SM
Arrangemanget genomförts på ett bra sätt, SG önskar ta del av ekonomisk redovisning.
NordM
Genomförts med bra resultat. Ekonomin slutredovisad
Klövvilts – SM
Genomförts med bra resultat, mycket n´bra förläggning och bra vägvisare.
9. Framtida SM-tävlingar, ett Allround SM
SG har fått in synpunkter på det tänkta Har-SM, kan man få fram 14 rutor på hare. Diskussion om
olika sätt att arrangera SM på vidtog. Beslutades att Arbetsgruppen tar ett varv till om dessa SM.

1

10. Synpunkter RAS
Ev. yttrande från JpK på RAS. GR förordar införande av A o B lista. Varje medlem i JpK svarar enskilt till
Camilla.
11. Inkomna skrivelser
Från NnBIK ang. drevprovsredovisning.
Skrivelsen diskuterades och beslutades att FJ och SG skickar ett svar till NnBIK.
Från Bo Ynger ang. regionuttagningar
Skrivelsen diskuterades och beslutades att SG och FJ skickar ett svar till Bo Ynger.
12. Övriga frågor
Arrangera Jaktprov (SKK programmet)
Sista mötet togs frågan upp om anmälningsmodul för viltspår skulle ingå i programmet. I första skedet
skall jaktprovsdelen färdigställas. Lägesrapport utlovad innan årsskiftet.
Alternativ till Arrangera Jaktprov
FJ har blivit kontaktad av en privat firma som utvecklat ett program för Smålands Stövarklubb och
frågar om vi är intresserad av att få detta anpassat till våra regler. Beslutades att vi ej är intresserade
utan vi fortsätter delta i utvecklingen av SKK-programmet.
Kollegium
SG frågade om man kan ändra genomgången av protokoll vid större tävlingar. Domarna redovisar för
fullmäktige sina protokoll och på så vis blir resultaten snabbare färdigt.
Beslutades att frågan tas upp i regelrevideringsgruppen
13. Nästa möte
Onsdag 12 februari 2020 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
146
36
32

8
37
15
2

12
20
282

1
20
83
2

