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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 
 
PROTOKOLL 
 
Beaglefullmäktige (BF) 
2006-05-26, kl. 10.00 
Scandic hotell, Södertälje 
 
Närvarande delegater: 
Sören Johansson  Sydsvenska BlK 
Folke Johansson  Sydsvenska BlK 
Bengt Björkman  Sydsvenska BlK 
Rolf Olsson   Västsvenska BlK 
Leif Mellgren  Skaraborgs BlK  
Claes Läth   Skaraborgs BlK 
Stig Hoffman  Gotlands BlK 
Lena Svensk  Östergötlands BlK 
Erik Klockar   Östsvenska BlK 
Catharina Linde Forsberg Östsvenska BlK 
Hans Andersson  Östsvenska BlK 
Claes-Göran Larsson  Mälardalens BlK 
Henry Persson  Värmland Dals BlK 
Matias Göransson  Bergslagens BlK 
Per-Erik Skog  Gävle-Dala BlK 
Bernt Nilsson  Gävle-Dala BlK 
Leif Sandbäcken  Hälsinglands BlK 
Magnus Rönnerfjäll  Jämtland Härjedalens BlK 
Dick Wedin   Västernorrlands BlK 
Alfons Karlsson  Västerbottens BlK 
Martin Aldén  Norrbottens BlK 
 
Närvarande hedersledamöter: 
Curt-Christer Gustafsson 
 
Närvarande centralstyrelsen: 
Christer Nyberg 
Göte Roman 
Claes Staffansson 
Monica Hilton 
Bo Ynger 
Jan Johansson 
 
Närvarande redaktionskommittén: 
Erik Blomquist 
 
Närvarande tävlingskommittén: 
Erik Klockar (sammankallande) 
Bo Ynger  
Sören Johansson 
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Närvarande avelskommittén: 
Monica Hilton (sammankallande) 
Catharina Linde Forsberg (adjungerad i veterinärfrågor) 
 
Närvarande utställnings- och exteriördomaransvarig 
Catharina Linde Forsberg 
 

1. Justering av röstlängd 
15 lokalavdelningar representerades av 21 delegater med 22 röster. En 
fullmakt lämnades in av Västsvenska BlK. 
 

2. Val av ordförande för BF 2006 
Erik Blomquist valdes att leda årets förhandlingar. 
 

3. Anmälan om protokollförare 
Claes Staffansson utsågs att föra protokoll vid förhandlingarna. 
 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 
Henry Persson och Erik Klockar valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll samt att vid behov vara rösträknare. 
 

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

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
Kallelsen kom alla delegater tillhanda drygt fyra, (4), veckor innan BF.  
BF ansåg mötet behörigen utlyst. Önskemål fanns att inför kommande BF få 
samtliga BF- handlingar hemsända, inte bara de enligt stadgarna gällande. 
 

7. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes med följande tillägg: 

• Punkt 20b. Fråga från Östergötlands BlK om när statuterna ändrades 
för hederstecken i guld. 

 
8. Val av tre personer att förbereda val av valberedning 

Henry Persson, Magnus Rönnerfjäll och Alfons Karlsson utsågs att förbereda 
val av valberedning. 
 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultat- 
räkning samt revisorernas berättelse. 
Delegaterna gavs tillfälle att läsa igenom verksamhetsberättelserna för BCS, 
avelskommittén, tävlingskommittén samt utställningskommittén. Ingen delegat 
hade några synpunkter på verksamhetsberättelserna.  
I skattmästaren Catrin Bidings frånvaro redogjorde Erik Blomquist, med viss 
hjälp av Claes Staffansson, för de ekonomiska rapporterna. Vissa synpunkter 
fanns på kostnaden för Beagle och dess distribution. Utfall utifrån budget slår 
på vissa punkter väldigt snett. Presidiet framhöll hur svårt det är att lägga en 
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budget som exakt kan hållas. En budget är en målsättning, men orsaker och 
omständigheter kan göra att utfallet blir lite fel.  
Revisionsberättelserna för åren 2004 och 2005 lästes upp. Efter genomgång 
godkändes verksamhetsberättelser, årsbokslut och revisionsberättelser och 
lades till handlingarna. 
 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt 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 
Inga ärenden var bordlagda sedan förra BF. 
 

12. Redogörelse för arbete med avelsfrågor. 
Avelskommitténs sammankallande Monica Hilton redovisade kort om 
avelskommitténs arbete med avelsstrategin för beagle, valphänvisning och 
hanhundslistan. Viktiga förändringar som kommer att ske är att hanhundslistan 
ska uppdateras och att hanar med D, E och F tas bort från listan. 
De valpkullar som förmedlas genom valpförmedlaren och på hemsidan följer 
klubbens avelsrekommendationer, övriga kullar kan endast annonseras i 
Beagle. BCS förslag till Rasspecifik Avelsstrategi för beagle, RAS kommer att 
publiceras i kommande nummer av Beagle. Alla medlemmar har då möjlighet 
att inkomma med synpunkter till Avelskommittén. 
 
Claes Läth Skaraborgs BlK ställde en fråga angående det faktum att 25 
beaglekullar registrerades i fjol utan att något av föräldradjuren var 
jaktprovsmeriterade. Claes fråga var vad BCS kan göra åt den saken. 
Ett flertal synpunkter kom från övriga delegater men BCS kan bara konstatera 
att det står var och en fritt av avla på de föräldradjur de vill. Dock är det 
givetvis önskvärt att avelshundarna är utställda och jaktligt meriterade eller på 
annat sätt dokumenterat dugliga jakthundar.  
Det alla kan göra är att upplysa de som ska köpa en beaglevalp att noga 
kontrollera föräldradjurens jaktduglighet innan köpet. 
Frågan om man kan dela hanhundslistan på en lista med hanar meriterade på 
hare och en lista med hanar meriterade på rå kom upp. Hans Andersson sa att 
hanhundslistan redan nu upplyser om vilka/vilket djurslag hunden är meriterad 
på. Många hanar är dessutom meriterade på flera djurslag. 
Catharina Linde Forsberg tipsade, liksom tidigare AK: s Monica Hilton, om att 
använda SKK: s (www.skk.se) nya funktion Avelsdata. Där kan man göra 
provparningar för att se t.ex. inavelsgrad, sammanställningar av enskilda 
hundars egna resultat, eller deras avkommors, eller av hela rasens resultat. 
 
Ytterligare en fråga kom från Claes Läth. Vad vill BF/BCS med beaglen i 
framtiden? Christer Nyberg svarade att enligt BCS ska beaglen vara en 
allroundhund. SBlK: s strategi kommer även att framgå av RAS.  
 
Därefter tog Catharina Linde Forsberg över och berättade om HD-läget. Vi har 
HD-röntgat beaglar sedan mitten av 1980-talet. Ca 1700 beaglar har blivit 
röntgade fram till år 2001, och 14 % av dessa har bedömts ha HD Efter 
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införandet av FCI-avläsningen år 2000 ökade det till mer än 30 % HD. Detta 
föranledde SBlK att begära utträde ur SKK: s Hälsoprogram, eftersom 
avelsbasen i rasen i ett slag blev för smal. SBlK har därefter arbetat med att 
utreda HD-problematiken inom rasen. Ägare till beaglar med HD har 
intervjuats för att göra en bedömning av graden besvär, och för att utreda har 
tills nu 13 beaglar röntgats om efter ett antal års jakt. För att utreda om 
hundarna blir sämre med åren kommer en fortsatt omröntgen att ske på ett 
antal C hundar + en kontrollgrupp med friska hundar. 
Catharina berättade också om Svenska Stövareklubbens och Svenska 
Dreverklubbens ställningstagande i HD-frågan. Det kan vara värt att ta det i 
beaktande då motionerna ska behandlas. 
 

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 kommande 
verksamhetsår 

               Mötet godkände budgeten. 
               Beslut: Att budgeten uppräknas med 2,5 % årligen.  
 

• Beslut om medlemsavgift för de kommande verksamhetsåren 
BCS föreslog en höjning av medlemsavgiften med 20 kr. fr.o.m. år 2007.  
Beslut: Att medlemsavgiften höjs till 310 kr/år fr.o.m. år 2007.. 
 

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 Catharina Linde Forsberg nyval 2 år 
ledamot Folke Johansson nyval 4 år 
ledamot Erik Klockar nyval 4 år 
ledamot Erik Blomquist fyllnadsvall 2 år 
Göte Roman, Monica Hilton och Claes Staffansson kvarstår till BF 2008. 
 

17. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter 
Mötet valde till 
revisor Svante Schelin nyval 2 år 
revisor Staffan Damell nyval 2 år 
revisorsuppleant Anne Ljunggren Schelin nyval 2 år 
revisorsuppleant Bitten Persson nyval 2 år 
 

18. Val av valberedning 
Mötet valde Bo Ynger (sammankallande), 2 år, Christer Nyberg 4 år, Sören 
Johansson 4 år att vara valberedning för Svenska Beagleklubben. 
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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 till BF såsom motioner 
      Motion nr 1, Östsvenska BlK gällande resultatredovisning i Beagle. 

Beslut:  BF avslog motionen med motivation att det ska tas ett helhetsgrepp 
om Beagle där man ser över alla kostnader tidskriften har. 

 
Motion nr 2, Östsvenska BlK gällande lokalavdelningarnas annonsering i 
Beagle. 

 Östsvenska BlK drog tillbaka motionen då det redan finns möjlighet för LA att 
 gratis införa en halvsida per nummer av Beagle. 

 
Motion nr 3, Östsvenska BlK gällande översyn av Beagleklubbens 
organisation 
Beslut:  BF beslöt  bifalla motionen och gav BCS i uppdrag att tillsätta en 
kommitté som utreder frågan. Kommittén ska ha en regional tillsättning. 
 
Motion nr 4, Östsvenska BlK gällande nytt jaktchampionat bestående av  
1: pris hare, 1: a pris rådjur, 1: a pris räv. 
Beslut:  BF beslöt  bifalla motionen. Beslutet togs med sluten omröstning. 
 
Motion nr 5, Östsvenska BlK gällande att ta bort elitklassprov   
Beslut:  BF beslöt  bifalla motionen. 
 
Motion nr 6, Östergötlands BlK gällande öppna kollegier vid drevprov 
Östergötlands BlK drog tillbaka motionen och Tävlingskommittén fick i 
uppdrag att förtydliga vad som gäller vid kollegier. 
 
Motion nr 7, Östergötlands BlK gällande känd höftledsstatus hos 
föräldradjuren 
Östergötlands BlK drog tillbaka motionen i avvaktan på HD- utredningen. 
 
Motion nr 8, Hälsinglands och Jämtland- Härjedalens Beagleklubbar gällande 
ytterligare två moment i drevprovsreglerna 
Beslut:  BF avslog motionen och  biföll BCS förslag till reviderade 
drevprovsregler. 

 
20b. Fråga från Östergötlands BlK om när statuterna ändrades för 
hederstecken i guld. 
Frågan ställdes huruvida och när statuterna för hederstecken i guld ändrats. 
Från Östergötlands BlK uppvisades ett dokument som berättade att för att få 
utdela hederstecken ska berörd lokalavdelning tillfrågas och BF ska fatta 
beslut. Detta dokument har av outgrundlig anledning inte funnits nuvarande 
BCS tillhanda. På förekommen anledning ska därför den nya BCS snarast se 
till att komplettera statuterna med de saknade dokumenten. 
Ett enhälligt BF beslöt därefter att tilldela de föreslagna personerna sitt 
välförtjänta hederstecken i guld. 

 
 



 

 

6

 
 
21. Mötets avslutande 

Ordförande för BF Erik Blomquist avslutade, helt planenligt, förhandlingarna 
nära nog precis kl. 17.00, och tackade delegaterna för ett väl genomfört BF. 
Han överlämnade därefter ordförandeklubban till den nyvalda ordföranden för 
SBlK Catharina Linde Forsberg, som i sin tur tackade BF för förtroendet och 
höll ett kortare anförande om dagens situation beträffande jakt med drivande 
hund i Sverige. 

 
 
Protokollet justerat i original 
Protokollförare:                                             
Claes Staffansson, sekreterare Erik Blomquist, ordförande 
CLAES STAFFANSSON  ERIK BLOMQUIST 
 
 
 
Justeras: 
Erik Klockar  Henry Persson 
ERIK KLOCKAR  HENRY PERSSON 




