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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 
 
PROTOKOLL 
 
Beaglefullmäktige (BF) 
2008-05-03, kl. 10.00 
Scandic hotell, Södertälje 
 
Närvarande delegater: 
Ingemar Zentio  Sydsvenska BlK 
Stefan Persson  Sydsvenska BlK 
Carina Arvidsson  Hallands BlK (Delegat) 
Rolf Olsson   Västsvenska BlK 
Leif Mellgren  Skaraborgs BlK  
Claes Läth   Skaraborgs BlK 
Stig Hoffman  Gotlands BlK 
Lena Svensk  Östergötlands BlK 
Mats Andersson  Östsvenska BlK 
Helene Rundqvist  Östsvenska BlK 
Claes-Göran Larsson  Mälardalens BlK 
Henry Persson  Värmland Dals BlK 
Bo Ynger   Värmland Dals BlK 
Sixten Österlund  Bergslagens BlK 
Arne Sjöblom  Gävle-Dala BlK 
Leif Sandbäcken  Hälsinglands BlK 
Sven-Axel Sundell  Jämtland-Härjedalens BlK 
Lotta Magnusson  Västernorrlands BlK 
Alfons Karlsson  Västerbottens BlK 
Martin Aldén  Norrbottens BlK 
 
Närvarande hedersledamöter: 
Inga hedersledamöter närvarande. 
 
Närvarande centralstyrelsen: 
Catharina Linde Forsberg, ordf. 
Göte Roman, v ordf. 
Folke Johansson, sekr 
Erik Blomquist, skattmästare 
Claes Staffansson  
Monica Hilton  
Erik Klockar 
 
Närvarande redaktionskommittén: 
Erik Blomquist 
 
Närvarande tävlingskommittén: 
Erik Klockar (sammankallande) 
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Närvarande avelskommittén: 
Monica Hilton (sammankallande) 
Ingemar Zentio 
Catharina Linde Forsberg (adjungerad i veterinärfrågor) 
 
Närvarande utställnings- och exteriördomaransvarig:  
Catharina Linde Forsberg 
 

1. Justering av röstlängd 
16 lokalavdelningar representerades av 20delegater  med 22 röster. Fullmakt 
lämnades in av Sydsvenska BlK och Västsvenska BlK. 
 

2. Val av inom sig eller utom sig av ordförande för  BF 2008 
Hans Anderson valdes att leda årets förhandlingar. 
 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
Folke Johansson utsågs att föra protokoll vid förhandlingarna. 
 

4. Val av två justerare tillika rösträknare, som ti llsammans med 
ordföranden skall justera protokollet. 
Lena Svensk och Leif Mellgren valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll samt att vid behov vara rösträknare. 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt vid mötet fö rutom delegater och av 
personer enligt § 7 Mom 6 
Mötet beslöt att samtliga i lokalen har närvaro- och yttranderätt vid 
förhandlingarna. 
 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenl igt kallade 
Kallelsen kom alla delegater tillhanda drygt fyra, (4), veckor innan BF.  
BF ansåg mötet behörigen utlyst.  
 

7. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes i befintligt skick med tillägg att även punkt 14 och 
21 justeras omedelbart. 

 
8. Val av tre personer att förbereda val av valbere dning enligt punkt 19 

Claes Läth, Stig Hoffman och Sven-Axel Sundell 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.  
 
 
 
Erik Blomquist redogjorde utförligt för de ekonomiska rapporterna:  
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– Kommentarer angående 2006 års resultat: 

• Intäkterna når inte den budgeterade nivån pga 
– Bristande annonsförsäljning  
– Beagleshopen säljer dåligt 
– Negativ medlemsutveckling 

• Kostnaderna i nivå med budget 
– I stort sett alla kostnader ryms inom budget 
– Planerade kostnader är svåra att påverka 

 
– Kommentarer angående 2007 års resultat: 

• Intäkterna är fortfarande inte i nivå med budget 
– Annonserna utvecklas inte som önskat 
– Vikande medlemsantal 

• Kostnaderna lägre än budget 
– Avskrivning av lagret för Beagleshopen 
– Minskade kostnader för Beagle 
 

Revisionsberättelserna för åren 2006 och 2007 lästes, i frånvaro av 
revisorerna, igenom enskilt av delegaterna. Inga kommentarer lämnades. 
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 resultat balanseras i ny 
räkning. 
 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen 
– Organisationsutredningen: 
Mats Andersson redogjorde för organisationsutredningen. Följande 
beslutspunkter sattes upp: 

0. Gå vidare (i BCS regi)? 
  1. Sammanslagning enligt förslag? 
   
Beslöts  att INTE gå vidare med utredningen i BCS regi, utan LA jobbar själva 
vidare i den mån det behövs. 
 

2. Frekvens BF-möten?  Beslöts  att behålla 2år. 
 
3. Röstetalen.  Beslöts  att behålla nuvarande röstetal (1 röst 
per påbörjat 100-tal medlemmar) 

   
– Utredning om Beagle: 
Erik Blomquist redovisade utredningens resultat.   
Förslaget att ändra tidningen, dvs. ta bort fullständig redovisning av DP-
resultat och utställningsresultat AVSLOGS .  Det skall även åligga redaktören 
att producera tidningen på billigaste sätt.  
 
- Angående HD-utredning 
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Catharina Linde Forsberg redovisade HD-utredningens resultat och förslagen 
utan rangordning överlämnade till BF.  
Beslöts  att Alt.1 , Ingen återgång till SKKs hälsoprogram avseende HD, skall 
gälla.  
 

12. Redogörelse för arbete med avelsfrågor. 
Avelskommitténs sammankallande Monica Hilton uttryckte sin glädje över att 
AK nu var bemannad med en representant från varje region (Ingemar Zentio-
Syd, Hans Eliasson-Norr).  
Monica redovisade kort om avelskommitténs arbete med avelsstrategin för 
beagle (RAS), valphänvisning och hanhundslistan. 
Rekommenderade att använda lokala avelsråd i största möjliga utsträckning. 
Valpförmedling berördes. Problem med epilepsi berördes. Bedöms vara väl så 
viktigt som HD-frågan. En tiklista efterlystes. 
 
Uppfödareenkäten redovisades av Catharina Linde Forsberg. 
 
 

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för de två gångna verksamhetsåren. 

       
14. BCS förslag till stadgeändring av BCS stadgar, §7 Mom 3 Dagordning 

Mötet beslöt  att anta BCS förslag till stadgeändring: 
” Dagordning punkt 16; 
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 
mom 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
 
Styrelsens organisation, mom 1; 
Styrelsen består av ordförande och högst 8 eller minst 6 ledamöter samt 
högst 4 eller minst 2 suppleanter. 
Ordinarie Beaglefullmäktige väljer vartannat år ordförande för två år, halva 
antalet övriga ledamöter för fyra år, samt suppleanter för två år. 
Suppleanterna tjänstgör i den ordning röstetalet visar, eller, om röstetal 
saknas, enligt beslut av fullmäktigemötet. 
Till ledamot eller suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är 
medlem i Svenska Beagleklubben. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig 
sekreterare och kassör." 

 
Punkten omedelbart justerad.  

 
15.   Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan 

    Krav på revidering av verksamhetsplanen restes: En punkt angående  
    arrangemang av Beagle-SM bör läggas till. 

 
Punkt 11 angående deltagande i Småhunds-SM togs upp till diskussion av 
SbBlK/Leif Mellgren. TK/Erik Klockar redogjorde för BCS förslag till nya 
uttagningskriterier. Krav på att varje rasklubb skall ha medverkade domare 
restes också. 

            BCS får i uppdrag att revidera uttagningsreglerna och ta upp en allvarlig 
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           diskussion med arrangörerna om regelverket och förhållandena kring provet. 
 
A. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande 

verksamhetsår. 
Erik Blomquist redogjorde för BCS förslag till rambudget. 
Godkändes 
 
B. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhe tsår. 
Erik Blomquist föreslog oförändrade medlemsavgifter. 
Godkändes.  
 
 
 

16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
BF beslöt att styrelsen skall bestå av ordförande + 6 ordinarie ledamöter + 2 
suppleanter. 
 

17. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och supp leanter 
Mötet valde till 
ordförande Catharina Linde Forsberg omval 2 år 
ledamot  Erik Blomquist omval 4 år 
ledamot Monica Hilton omval  4 år 
ledamot Martin Aldén nyval 4 år 
ledamot Ingemar Zentio nyval 2 år 
ledamot, suppl Hans Eliasson nyval 2 år 
ledamot, suppl  Carina Arvidsson nyval  2 år 
Erik Klockar och Folke Johansson kvarstår till BF 2010. 
 

18. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter e nligt § 9 i SBlK stadgar 
Mötet valde till 
revisor Svante Schelin omval 2 år 
revisor Staffan Damell omval 2 år 
revisorsuppleant Anne Ljunggren Schelin omval 2 år 
revisorsuppleant Bitten Persson omval 2 år 
 

19. Val av valberedning enligt § 10 i SBlK stadgar 
Mötet valde Lena Svensk på 2 år samt Claes Staffansson på 4 år till  
valberedning för Svenska Beagleklubben. Sören Johansson kvarstår i 2 år 
som sammankallande i valberedningen. 
 

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

21. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits til l BF eller som av 
lokalavdelning anmälts till styrelsen för behandlin g av fullmäktige. 
-Förslag om nedläggning/ombildning av två lokalavdelningar. 

       BF beslöt  enligt lagt förslag angående nedläggning av Hälsinglands BlK         
och  Västernorrlands BlK, under förutsättning att respektive LAs extra årsmöten, 
vilka kommer att avhållas under maj månad, fattar samma beslut, med avsikten 
att gemensamt bilda Södra Norrlands BlK fr o m 1 jul 2008 
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      Punkten omedelbart justerad. 

 
-Motioner till BF: 

 
      Motion nr 1, Bergslagens BlK angående viltspårprovschampionat för beagle. 

Beslut:  Avslag.  
 

Motion nr 2, Östergötlands Beagleklubb angående Drevprovsredovisning i 
Beagle.  
ÖgBlK drar tillbaka denna motion. 

   
 
Motion nr 3, Mälardalens Beagleklubb angående rovdjursfrågan 
Beslut:  BF stödjer helt denna motion. BCS bör i alla sammanhang propagera 
för denna fråga. 
 
Motion nr 4, Östsvenska BlK angående Allround-SM för Beagle. 
Beslut:  Avslag.  
 
Motion nr 5, Östsvenska BlK angående att ta bort kravet på ett första pris på 
ordinarie drevprov i championatet. 
Beslut:  Avslag.  
 
  
Motion nr 6, Östsvenska BlK angående tredjepris på drevprov för att få ett J i 
stamtavlan. 
Beslut:  Avslag.  
 
-Förslag om utdelning av Hederstecken. 

 
Beslöts att tilldela Hederstecken till: 
   
Wiola Andersson, Molidens Kennel, MBlK, 

        Lars-Erik Magnusson, SbBlK 
        Asta o Ingvar Asperman, Bravurs Kennel, ÖBlK, 
 
- Angående Hemsidan (MBlK/Claes-Göran Larsson) 
        Kräver bättre/snabbare uppdateringar. 
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22. Mötets avslutande. 
Ordföranden vid BF Hans Andersson avslutade förhandlingarna och tackade 
delegaterna för ett väl genomfört möte. Han överlämnade därefter 
ordförandeklubban till Catharina Linde Forsberg, som i sin tur tackade BF för 
förnyat förtroende som SBlKs ordförande för den kommande tvåårsperioden. 
Därefter avtackades avgående styrelseledamöterna Göta Roman och Claes 
Staffansson. 
 
 
Protokollförare:                                             
Folke Johansson, sekreterare/ Hans Anderson, ordförande/ 
FOLKE  JOHANSSON  HANS ANDERSON 
   
 
 
Justeras: 
 
Lena Svensk/  Leif Mellgren/ 
LENA SVENSK  LEIF MELLGREN 
 
 
PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ 
 












