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 Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2020-02-12 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. 
Inbjudan vänskapskamp den 2 maj i Moss, Norge. Förslag att vi deltar med 3 hundekipage + lagledare. 
Startavgft 500 Nkr/ekipage det blir ca 2100 skr för tre startande ekipage + ev. resekostnader för 
lagledaren. JpK föreslår Inga-Lill som lagledare. 
GR har erhållit program för 2020 års viltspårsprogram och det läggs ut på hemsidan. 
Östergötland och Östsvenska har inlett med prov redan i januari 
 
7. Innevarande Drevprovssäsong 
Hittills under säsongen har 295 prov redovisats till SKK, mer prov är på ingång. FJ poängterade vikten 
att LA lämnar in prov i tid enligt anvisningarna (Regionen skall lämna in prov senast 3 veckor efter 
avslutad period).  
Diskuterades behovet av att granska inkomna protokoll samt behov av central fortbildning av både 
domare och Fullmäktige. 

 
8. Framtida SM-tävlingar, ett ”Allround-SM 
Ett framtaget förslag från i höst ett Klöv-SM o ett Har-SM vartannat år. LF har föreslagit att man   
kan arrangera ett All-round SM. Arbetsgruppen har möte igen ang. detta klart förslag till den 10 
mars vid JpK möte. 

 
9. Statuter Klöv-SM, revideringsförslag 
FJ har gjort ett förslag på revidering av Klöv-SM regler. Förslaget bordläggs. 
 
10. Statuter Riksdiplom, ändringsförslag 
Ändring av text för att erhålla poäng vid internationella prov som utdelar CACIT. 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

11. Inkomna skrivelser 

• Angående framtida Småhunds-SM 
JpK förordar att vi deltar i arrangemanget under förutsättning att dom andra klubbarna deltar. 

• SKK dispens hundförbud 
Ev. dispensansökningar inlämnas till JpK senast 20 maj. Mail från SKK om detta skickas vidare 
till respektive LA. 

 
 

12. Övriga frågor 
Skrivelse NN  
SG o FJ gör ett svar på skrivelsen som redovisas vid nästa JpK möte 10 mars 
Tidpunkt Nordiska M 
Arrangeras 20 – 21 november Högtun utanför Kristiansand 
Motioner till BF 
Handläggs vid nästa JpK möte 
 
 
13. Nästa möte 
Tisdag 10 mars 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/ 
           


