Protokoll fört vid JpK-möte via Google Meet 20220619
Närvarande: Folke Johansson(FJ), Göte Roman(GR), Leif Festin(LF), Björn Aspelin
(BA), Anders Riddaregard (AR)
Anmält förhinder: Sven Granström

1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Leif Festin valdes till sekreterare.
3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
Samtliga valdes att justera dagens protokoll.
5. Föregående mötesprotokoll.
Protokoll från 220328 godkändes.
6. Viltspår
GR redovisade antal starter hittills i år (bilaga 1).
GR rapporterar från årets vänskapskamp som avgjordes 4 juni i Norge. Sverige vann lagtävlingen.
Nästa år, 2023, ska kampen hållas i Sverige och JpK föreslår att BCS tillfrågar Värmland-Dals
beagleklubb om att ta detta arrangemang.
7. Drevprovssäsongen
En central regelgenomgång genomfördes 9/6 under ledning av LF. Representanter från 8 LA deltog.
Tyvärr verkade det som att kallelsen, som skickats via LA´s ordförande och sekreterare, inte gått ut till
en del berörda i klubbarna.

8. Kommande säsongs drevprovstävlingar
a) Årets Har-SM för Beagle arrangeras av Sydsvenska beagleklubben 21 – 22 nov i trakterna kring
Högsby.
En arbetsgrupp för arrangemanget har tillsatts.
JpK förslår Folke Johansson som fullmäktige till årets Har-SM för Beagle och att Leif Festin är
biträdande fullmäktige
b) Årets Nordiska mästerskap går i Tammerfors 25-26 Nov.
Sven Granström har meddelat att han kan ställa upp som lagledare.
c) Eventuellt Klöv-SM/”Klövkamp”. GR redogjorde för det arbete som gjorts för att se över frågan
med Klövvilts-SM i enlighet med det uppdrag BF gett styrelsen.
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9. SKK Start
a) GR redogjorde för SKK Start viltspår.
b) FJ redogjorde för läget för SKK Start drevprov och bedömningen är att programmet ska kunna vara
användbart för drevprov kommande säsong.
Utbildningsinsats sannolikt i aug-sep, datum ännu ej klart.
För att detta ska fungera smidigt är det även av stor vikt att deltagande hundar har korrekta
ägaruppgifter registrerade.
10.Övriga frågor
Inga frågor
11. Nästa möte
FJ kallar vid behov
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SBIK/BCS
Vid protokollet

Justeras

Leif Festin

Alla i gruppen
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BILAGA 1

Antal Viltspår 2022
Loaklklubb
Bergslagen
Sydsvenska
Värmland/Dal
Östsvenska
Östergötland
Västerbotten
Gotland
Gävle / Dala
Övriga

Antal prov Därav Beagle
28
33
20
15
4

3
4
15
1
1

4
1
105

2
1
27
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