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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN
PROTOKOLL
Beaglefullmäktige (BF)
2010-04-24, kl. 10.00
Scandic hotell, Södertälje
Närvarande delegater:
Ingvar Abramsson
Göte Roman
Sören Johansson
Andreas Hallengren
Lars-Gunnar Svensson
Leif Mellgren
Stig Hoffman
Curt-Christer Gustafsson
Eva Andersson
Claes-Göran Larsson
Bo Ynger
Sixten Österlund
Rolf Sjöblom
Björn Norlin
Kent Karlstrand
Alfons Karlsson
Erik Nilsson

Sydsvenska BlK
Sydsvenska BlK
Sydsvenska BlK
Hallands BlK
Västsvenska BlK
Skaraborgs BlK
Gotlands BlK
Östergötlands BlK
Östsvenska BlK
Mälardalens BlK
Värmland Dals BlK
Bergslagens BlK
Gävle-Dala BlK
Nedre Norrlands BlK
Jämtland-Härjedalens BlK
Västerbottens BlK
Norrbottens BlK

Närvarande hedersledamöter:
Curt-Christer Gustafsson.
Närvarande centralstyrelsen:
Catharina Linde Forsberg, ordf.
Erik Blomquist, v ordf., kassör
Folke Johansson, sekr
Martin Aldén, medl.ansv.
Monica Hilton (AK)
Erik Klockar (JpK)
Ingemar Zentio (Webmaster, AK)
Hans Eliasson (suppleant, AK, RedK)
Närvarande redaktionskommittén:
Hans Eliasson
Närvarande jaktprovskommittén:
Claes-Göran Larsson (sammankallande)
Erik Klockar
Göte Roman
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Närvarande avelskommittén:
Monica Hilton (sammankallande)
Ingemar Zentio
Hans Eliasson
Catharina Linde Forsberg (adjungerad i veterinärfrågor)
Närvarande utställnings- och exteriördomaransvarig:
Catharina Linde Forsberg
Förteckning över bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Fullmakter
Reservation från Göte Roman.
Justering av § 16-19.

1. Justering av röstlängd
15 lokalavdelningar representerades av 17 delegater med 19 röster. Fullmakt
lämnades in av Västsvenska BlK och Östsvenska BlK. Se bilaga 1.
2. Val av inom sig eller utom sig av ordförande för BF 2010
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 tillsammans med ordföranden
skall justera protokollet.
C-C Gustafsson och Leif Mellgren valdes att jämte ordföranden justera dagens
protokoll samt att vid behov vara rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt vid mötet förutom av vald delegat och
av personer enligt § 7 Mom 6
Mötet beslöt att samtliga i lokalen har närvarorätt. Yttranderätt enligt
stadgarna.
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Kallelsen, inklusive stadgeenliga dokument, kom alla delegater tillhanda drygt
fyra, (4), veckor innan BF. BF ansåg mötet behörigen utlyst.
7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes i befintligt skick .
Information om pågående regelrevideringsarbete redovisas under § 21.
8. Val av tre personer att förbereda val av valberedning enligt punkt 19
Andreas Hallengren, Bo Ynger och Göte Roman utsågs att förbereda val av
valberedning.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
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Delegaterna gavs tillfälle att läsa igenom de utdelade verksamhetsberättelserna för BCS, avelskommittén, tävlingskommittén/jaktprovskommittén,
redaktionskommittén, samt utställningskommittén. Respektive
kommittéansvarig gick igenom rapporterna.
UtstK: Exteriördomarefrågan belystes och med anledning av att antalet
svenska aktiva exteriördomare för beagle pga åldersskäl har minskat kraftigt
under de senaste åren uppmanades delegaterna att inventera eventuella nya
domarämnen bland sina medlemmar. Fråga angående examinatorer av
domare (tidigare redovisat i BCS-protokoll). Informerades om att det gällde en
komplettering av antalet examinatorer till att fortfarande vara 10 st enligt SKKs
krav.
Erik Blomquist redogjorde utförligt för de ekonomiska rapporterna:
Klubbens ekonomi är nu betydligt bättre än tidigare period, med positivt
resultat både 2008 och 2009.
Kommentarer angående 2008 års resultat:
– Intäkterna på den budgeterade nivån
o Annonsförsäljning något bättre
o Medlemsutvecklingen något minskande
– Kostnaderna i nivå med budget
o I stort sett alla kostnader ryms inom budget eller ligger under
o Minskat resande – nyttjande av ny teknik
Kommentarer angående 2009 års resultat:
– Intäkterna är fortfarande i nivå med budget eller bättre
o Annonserna över budget
o Medlemsintäkter i nivå med budget
– Kostnaderna lägre än budget
o Lägre resekostnader och logi
o Minskade kostnader för Beagle
Revisionsberättelserna för åren 2008 och 2009 upplästes, i frånvaro av
revisorerna, av mötesordföranden. Inga kommentarer lämnades.
Efter genomgång godkändes verksamhetsberättelser, årsbokslut och
revisionsberättelser och lades till handlingarna. Framförde V-Dals delegat sitt
beröm till BCS för att ha fått ordning på SBlKs ekonomi, som efter många år
med problem nu igen ligger på en betryggande nivå
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen fastställdes för 2008 och 2009. Beslöts att
resultatet balanseras i ny räkning.
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11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen
- Uttagningsregler till Småhunds-SM.
Reglerna redovisades av JpK/Erik Klockar.
Diskussion uppkom angående vissa punkter i reglerna. Önskemål framfördes
bl a om att kunna ta ut även rena rådjursspecialister till tävlingen.
Beslöt BF att uppdra åt JpK utreda frågan, och därefter eventuellt revidera
uttagningsreglerna.
12. Redogörelse för arbete med avelsfrågor.
Monica Hilton redovisade läget och tog också upp ett resonemang angående
den nya hanhundslistan. Enbart resultat från svenska prov kommer att tas
med pga att endast resultat som finns i SKKs databas är tillgängliga.
Avelsstatistik:
2007:
2008:
2009:

50 kullar registrerade
48 kullar registrerade
63 kullar registrerade

Diskussion angående kriterier för hanhundlistan och hur man skall öka antalet
på jaktprov startande hundar och få fler på jaktprov meriterade hundar att
användas av våra uppfödare.
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för de två gångna verksamhetsåren.
Göte Roman lämnade en detaljreservation, se bilaga 2.
14. BCS förslag till stadgeändring av LA´s stadgar
Mötet beslöt att anta BCS förslag till stadgeändring för LA.
15. Beslut angående verksamhetsplan, förslag till rambudget och
medlemsavgift
A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Verksamhetsplanen fastställdes.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande
verksamhetsår.
Erik Blomquist redogjorde för BCS förslag till rambudget, vilken fastställdes.
C. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Erik Blomquist föreslog oförändrade medlemsavgifter, vilket fastställdes.
16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
BF beslöt att styrelsen skall bestå av ordförande + 6 ordinarie ledamöter + 2
suppleanter.
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17. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
Mötet valde till
ordförande
Catharina Linde Forsberg omval
ledamot
Ingemar Zentio
omval
ledamot
Hans Eliasson
nyval
ledamot
Clas-Göran Larsson
nyval
ledamot, suppl
Johan Gustavsson
nyval
ledamot, suppl
Ewa Swedare
nyval

2 år
4 år
4 år
4 år
2 år
2 år

Erik Blomquist, Monica Hilton och Martin Aldén kvarstår till BF 2012.
18. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enligt § 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 som sammankallande i valberedningen på 2 år,
samt Erik Klockar på 4 år. Claes Staffansson kvarstår i 2 år.
20. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16- 19
Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 16- 19. se bilaga 3.
21. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till BF eller som av
lokalavdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
-Motioner till BF:
Stödmedlemsskap (NNBlK):
Motionen avslogs med följande kommentar:
Vällovligt syfte, men kräver eventuellt stadgeändring om det skall gå igenom.
OM klubben skall ha detta arrangemang är det sannolikt enklast att
administrera detta inom (lokal)klubben.
Att konstatera drevdjurets art (NNBlK):
Motionen drogs tillbaka av motionären.
Förändring av koder och kodnycklar (NNBlK):
Avslås. Beslöts att hänskjuta motionen till regelrevideringsgruppen.
Samspel och samarbete (NNBlK):
Avslås. Beslöts att hänskjuta motionen till regelrevideringsgruppen.
Ändrade RR-prov (SsBlK):
Avslås. Beslöts att hänskjuta motionen till regelrevideringsgruppen.
Efter beslutet kommenterades från ÖgBlK angående det praktiska
genomförandet av en eventuell sådan ändring att det i så fall skall anmälas
som två separata prov.
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Fler provdagar för ODP och IntDP (NbBlK):
Avslås. Beslöts att hänskjuta motionen till utredning av JpK.
Viltspårprovschampionat (V-DBlK):
Motionen tillstyrkes med tillägget att Norsk och Finsk hund skall vara både
Jaktchampion och Viltspårprovschampion i sitt hemland.
Beagle-SM som är öppet för alla (ÖBlK):
Motionen avslogs efter votering (5 tillstyrkte, 14 avstyrkte). Diskuterades
därefter olika former av Beagle-SM. Många LA var positiva till ett Beagle-SM
men önskade även ha kvar ett rent Har-SM. Frågan hänsköts till JpK för vidare
beredning.
Slopande av kravet på ODP-1:a i JCh (ÖBlK):
Motionen avslogs.
-Redovisning av pågående regelrevideringsarbetet.
JpK/Claes-Göran Larsson redogjorde för det pågående
regelrevideringsarbetet.
Arbetet framskrider i en positiv anda mellan de fem drivande rasklubbarna.
Arbetet redovisades i sin helhet vid ett möte med samtliga våra LAs
drevprovsansvariga den 23 mars i Uppsala. Claes-Göran vill nu ha in
synpunkter från alla LA för att kunna ta med sig till det kommande arbetet i
regelrevideringsgruppen. Remiss till LA kommer att skickas ut efter
sommaren.Avelsutvärdering bör vara ledstjärnan i det framtida arbetet.
-Förslag om utdelning av Hederstecken:
Beslöts att tilldela Hederstecken (guld) till:
Erik Blomquist, BCS
Bengt Wärnbäck, V-D BlK
- Övrig fråga: Regionernas framtida roll och organisation:
Frågan restes av representanter från Region Syd och Nord och BF beslöt att
den skulle få tas upp till diskussion. Ärendet diskuterades ingående. Man är
eniga om att regionerna är viktiga, men att de inte inom nuvarande
organisation på ett enkelt sätt kan formaliseras. Förutsättningarna i de tre
regionerna är också mycket olika, och man har redan funnit olika sätt att
arbeta på. Det viktiga är inte formerna utan att det arbete som skall utföras
gemensamt av LA i respektive region förenklas, varför en central reglering t o
m skulle kunna tänkas försvåra LAs samarbete på regional nivå.
Konstaterades därefter att alla förslag som skall tillställas BCS, eller insändas
till BF i form av motioner, skall gå via SBlKs lokalavdelningar, i enlighet med
vad som är fastlagt i stadgarna för SBlK.
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- Övrig fråga: Medlemsmatrikel, medlemsantal:
Önskemål om att medlemsmatrikeln skall läggas ut på hemsidan framfördes.
Beslöts att Erik Blomquist undersöker möjligheten att matrikeln i någon form
kan göras tillgänglig för våra LA på hemsidan.
22. Mötets avslutande.
Ordföranden vid BF Hans Anderson 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 Folke Johansson och Erik
Klockar.

Protokollförare:
Folke Johansson, sekreterare/
FOLKE JOHANSSON

Hans Anderson, ordförande/
HANS ANDERSON

Justeras:
Leif Mellgren/
LEIF MELLGREN

Curt-Christer Gustafsson/
CURT-CHRISTER GUSTAFSSON

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ

Fullmakt

Harmed intygas art Christer Hagel har fullmakt art
representera Vastsvenska beagleklubben vid BF
motet 2010.

Gun Rydetorp
SekrVBIK

Harmed overhlter jag min fullmakt till Lars
Gunnar Svensson.

Kkltc::e 9t'/

Christer Hagel
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Bilaga till protokoll vid Svenska Beagleklubbens fullmaktige 2010-04-24
Foljande §§ forklarades av motet som omedelbartjusterade.
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§ 16 Beslut om antalet ledamoter i styrelsen.
Styrelsen bestar av ordforande och ....

~ .. ordinarie ledamoter samt ... 2:.. suppleanter.

§ 17 Val av ordfOrande, vice ordfOrande samt ordinarie ledamoter och suppleanter

Till ordlllrande
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TIll suppleanter pa_tva ar valdes:
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SuppleanteIlla§ tjanstgoringsordning beslOts vara som foljer:
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§ 18 Val av tva revisorer.
Till ordinarie revisorer pa

~a ar valdes:
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Till revisorssuppleanter pA ettJtvA Ar valdes: .....
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§19 Val av valberedning.

Till sammankallande i valberedningen pabWtva ax- valdes: ....
Tilliedamoter i valberedningen pa tv8ifyra ax- valdes:
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