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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 
 
PROTOKOLL 
 
Beaglefullmäktige (BF) 
2004-04-24, kl. 13.00 
Scandic hotell, Upplands Väsby 
 
Närvarande delegater: 
Samtliga enligt bilaga 1. 
 
Närvarande hedersledamöter: 
Curt-Christer Gustafsson 
Sven Brelin 
 
Närvarande centralstyrelsen: 
Christer Nyberg 
Sven- Axel Sundell 
Catrin Bengtsson 
Bo Ynger 
Jan Johansson 
Leif Sandbäcken 
 
Närvarande redaktionskommittén: 
Jan Johansson 
 
Närvarande tävlingskommittén: 
Bo Ynger (sammankallande) 
Göte Roman 
Sören Johansson 
Erik Klockar 
Claes Staffansson 
 
Närvarande avelskommittén: 
Monica Hilton (sammankallande) 
Catrin Bengtsson 
Sven- Axel Sundell 
Leif Sandbäcken 
 
Närvarande utställnings och exteriördomaransvarig 
Catharina Linde- Forsberg 
 

1. Justering av röstlängd 
16 lokalavdelningar representerades av 21 delegater med 23 röster. 
 

2. Val av ordförande för BF 2004 
Christer Nyberg valdes att leda årets förhandlingar. 
 

3. Anmälan om protokollförare 
Claes Staffansson utsågs att föra protokoll vid förhandlingarna. 
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4. Val av två justerare tillika rösträknare 
Rolf Ohlsson och Stig Hoffman valdes att justera dagens protokoll samt att 
vara rösträknare. 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt vid mötet fö rutom delegater och 
andra kallade 
Mötet beslöt att samtliga i lokalen har närvaro- och yttranderätt vid 
förhandlingarna. 
 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenl igt kallade 
Kallelsen kom de flesta delegater tillhanda ca en vecka för sent, vilket ej får 
upprepas. Mötet godkände ändå kallelsen.  
 

7. Fastställand av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg: 

• Punkt 20b redaktionella justeringar i stadgarna för Svenska 
Beagleklubben. 

 
8. Val av tre personer att förbereda val av valbere dning 

Leif Sandbäcken, Sören Johansson och Henry Persson utsågs att förbereda 
val av valberedning. 
 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med  balans- och resultat- 
räkning samt revisorernas berättelse. 
Delegaterna fick möjlighet att diskutera punkten och skattmästaren Catrin 
Bengtsson förklarade vissa punkter i balans- och resultaträkningen. 
Revisionsberättelserna för de 2002 och 2003 lästes upp. Efter genomgång 
godkändes verksamhetsberättelser, årsbokslut och revisionsberättelser och 
lades till handlingarna. 
 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning sa mt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust 
Balans- och resultaträkningen fastställdes. Årets förlust balanseras i ny 
räkning. 
 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen 
Ordförande Christer Nyberg läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan 
för 2001- 2003. Mötet kunde konstatera att de flesta punkter är genomförda 
eller påbörjade. 
 

12. Redogörelse för arbete med avelsfrågor. 
Avelskommitténs sammankallande Monica Hilton redovisade kort om 
avelskommitténs arbete. Viktiga förändringar som kommer att ske snarast är 
att hanhundslistan ska öppnas snarast och finnas med i Beagle. 
I valpannonser i Beagle och på hemsidan ska uppgift finnas om 
avelskommittén rekommenderat parningen. 
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13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för de två gångna verksamhetsåren. 
       

 
14.  

• Beslut om förslag till styrelsens verksamhetsplan 
         Mötet beslöt godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 

• Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kom mande 
verksamhetsår 

               Budgeten uppräknas med 2,5 % årligen. Mötet godkände budgeten. 
 

• Beslut om medlemsavgift för de kommande verksamhets åren  
Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad med 290 kr/år. 
 

15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
Mötet beslöt att antalet ledamöter ska vara sju inklusive ordförande. 
 

16. Val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter 
Mötet valde till 
ordförande Christer Nyberg omval 2 år 
vice ordförande Göte Roman nyval 4 år 
ledamot Claes Staffansson nyval 4 år 
ledamot Monica Hilton nyval 4 år 
ledamot Catrin Bengtsson omval 4 år 
Bo Ynger och Jan Johansson kvarstår till BF 2006. 
 

17. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter 
Mötet valde till 
revisor Ulf Svennebjer omval 2 år 
revisor Anna- Carin Svennebjer omval 2 år 
revisorsuppleant Barbro Karlsson omval 2 år 
revisorsuppleant Laila Samuelsson nyval 2 år 
 

18. Val av valberedning 
Mötet valde Leif Mellgren (sammankallande) 4 år, Svante Schelin och Leif 
Sandbäcken 2 år. 
 

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16- 18 
Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 16- 18. 
 

20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits til l BF såsom motioner 
Motion 1 från Sydsvenska Beagleklubben. Mötet anser motionen besvarad. 

       
      Då motion 2 från Sydsvenska Beagleklubben och motion 1 från Östsvenska   
      Beaglklubben var så lika beslöts att först ställa frågan om Svenska 
      Beagleklubben ska arrangera s.k. Allround SM för beagle. Henry Persson      
      begärde sluten votering. Voteringen utföll med 14 röster för nej och 9 röster 
      för ja. I konsekvens med detta fortsätter Svenska Beagleklubben att  
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      arrangera SM med hare som tillåtet drevdjur. Konsekvensen blev också att 
      de bägge motionerna avslogs. 
 
      Motion 3 från Sydsvenska Beagleklubben drogs tillbaka efter att delegaterna  
      godkänt BCS förslag att från och med SM 2004 tillämpa endomarsystem. 
 
      Motion från Bergslagens Beagleklubb avslogs. 
 
      Motion 2 från Östsvenskas Beagleklubb avslogs 
 
      Motion 3 från Östsvenskas Beagleklubb avslogs 
 
      BCS förslag om känd HD- status för hanhund på täck/hanhundslistan fr.o.m. 
      2005-01-01 godkändes. 
    
      BCS förslag till stadgar för lokalförening beslöts att de ska redaktionellt ses  
      över och rättas, därefter sändas ut till samtliga delegater för godkännande via  
      skriftlig röstning. 
 
20b. Mötet beslöt göra vissa redaktionella ändringar i texten av de centrala  
        stadgarna. 
        § 7 rad 1,  ”Ordinarie Beaglefullmäktige ska hållas vartannat år- jämna år- 
        före maj månads utgång” 
 
        § 8, mom 1 rad 4, ”Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare” 
        § 8, mom 2 rad7,  ”Styrelsen utser inom sig personer som var…” 
 
 
Ordförande Christer Nyberg avslutade mötet och tackade delegaterna för ett väl 
genomfört BF. 
 
 
 
Protokollförare   
 
CLAES STAFFANSSON                                            CHRISTER NYBERG 
Claes Staffansson, sekreterare Christer Nyberg, ordförande 
 
 
 
 
 Justeras 
 
ROLF OLSSON  STIG HOFFMAN  
Rolf Ohlsson  Stig Hoffman  
 
Protokollet justerat i original/ cs 


