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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 
 
PROTOKOLL 
 
Beaglefullmäktige (BF) 
2014-05-10, kl. 10.00 
Scandic hotell Skogshöjd, Södertälje 
 
Närvarande delegater: 
 
Patrik Persson  Sydsvenska BlK 
Markus Karlsson  Sydsvenska BlK 
Carina Arvidsson  Hallands BlK 
Robert Lindgren  Västsvenska BlK 
Christer Hagel  Västsvenska BlK 
Micael Algotsson  Skaraborgs BlK 
Stig Hoffman   Gotlands BlK 
Lena Svensk   Östergötlands BlK 
Erik Klockar   Östsvenska BlK 
Michael Dahlgren Östsvenska BIK 
Allan Westin   Mälardalens BlK 
Henry Persson  Värmland-Dals BlK 
Sixten Österlund  Bergslagens BlK 
Rolf Sjöblom   Gävle-Dala BlK 
Lotta Magnusson  Nedre Norrlands BlK 
Sven-Axel Sundell  Jämtland-Härjedalens BlK 
Erik Nilsson   Norrbottens BlK 
 
Närvarande hedersledamöter: 
Curt-Christer Gustafsson. 
 
Närvarande centralstyrelsen: 
Catharina Linde Forsberg, ordf. 
Erik Blomquist, v ordf., kassör 
Ingemar Zentio, sekreterare  
Claes-Göran Larsson  
Ewa Swedare  
Folke Johansson 
Göte Roman 
Kent Karlstrand 
Björn Norling 
 
Närvarande redaktionskommittén: 
Kent Karlstrand (Redaktör, sammankallande) 
Erik Blomqvist  
Ingemar Zentio  
Dick Wedin 
Catharina Linde Forsberg (ansvarig utgivare) 
 
Närvarande jaktprovskommittén: 
Claes-Göran Larsson (sammankallande) 
Folke Johansson 
Dick Wedin 

Ingalill Håkansson 
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Närvarande avelskommittén: 

Ingemar Zentio (sammankallande) 

Ewa Swedare 

Catharina Linde-Forsberg 

Björn Norlin  

 

 

Närvarande utställningskommittén: 

Ewa Swedare (sammankallande) 

Bernt Nilsson 

Catharina Linde Forsberg 

 

Förteckning över bilagor: 

Bilaga 1  Fullmakt Sydsvenska Beagleklubben 

Bilaga 2  Justering av punkterna 16 – 18 

 

 

1. Justering av röstlängd 

 

14 lokalavdelningar representerades av 17 delegater med 18 röster. Fullmakt lämnades in av 

Sydsvenska BIK. Se bilaga 1.  

 

2. Val av inom sig eller utom sig av ordförande för BF 2014 
 
  Anso Pettersson från SKK/FK valdes att leda årets förhandlingar. 
 
3.  Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet. 
 
  Kent Karlstrand utsågs att föra protokoll vid förhandlingarna. 
 
4.  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 

justera protokollet. 
 
  Carina Arvidsson och Sven-Axel Sundell valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll och 

vara rösträknare vid behov. 
 
5.   Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 

mom. 6. 
 
  Beslutades att det som står i SBlK:s stadgar ska gälla. 
 
6.  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 
  Kallelsen, inklusive stadgeenliga dokument kom alla delegater tillhanda drygt fyra veckor innan 

BF. BF ansåg mötet behörigen utlyst. 
 
7.  Fastställande av dagordningen. 
 
  Dagordningen godkändes och fastställdes utan ändring eller tillägg.  
 
 
8.  Val av tre personer att förbereda val av valberedning enligt punkt 18. 
 
  Lotta Magnusson, Sixten Österlund och Patrik Persson utsågs att förbereda val av valberedning. 
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9.  Styrelsen verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning samt 
revisorernas berättelse. 

-  Delegaterna gavs tillfälle att läsa igenom de tidigare utdelade verksamhetsberättelserna. 
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 

 
-  Erik Blomqvist redogjorde för de ekonomiska rapporterna 2012/2013. Konstaterades att 

klubbens ekonomi är god med stabilitet senaste åren. Den ekonomiska redovisningen 
godkändes och de ekonomiska rapporterna lades till handlingarna. 

 

-  Revisionsberättelserna för 2012 och 2013 upplästes. Inga kommentarer lämnades. 

10.  Fastställande av balans- och resultaträkning sam beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust. 

 
  Balans- och resultaträkningen fastställdes för 2012 och 2013.  
  BESLUT: Resultatet balanseras i ny räkning. 
 
11.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen. 
   
  Inga uppdrag gavs till styrelsen vid föregående BF. 

12. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 
  
 Catharina Linde Forsberg redogjorde för arbetet sedan föregående BF inkl avelskommitténs 

arbete. Catharina passade på att påminna om att skicka in resultatet från MLS-testerna. 
Hanhunds- och tiklistan har uppdaterats ca 10 ggr/år. Avelsrådgivning har bedrivits som ett 
komplement till LA´s avelsråd. Redogörelsen godkändes.  

 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
  
 BESLUT: Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 och 
 verksamhetsåret 2013. 
 
14. A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
  
 BESLUT: Verksamhetsplanen fastställdes. 
 
 B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. 
  
 BESLUT: Rambudget fastställdes.  
 
 C: Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 
  
 BESLUT: Medlemsavgifterna lämnas oförändrade.  
 
15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 

  
 BESLUT: BF beslöt att antal ledamöter ska var oförändrat, ordförande + 6 ordinarie ledamöter + 

2 suppleanter. 
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16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter. 
 
 Mötet valde till 
 ordförande Catharina Linde Forsberg  omval 2 år 
 ledamot  Erik Blomqvist   omval 4 år 
 ledamot  Ingemar Zentio  omval 4 år 
 ledamot  Kent Karlstrand  nyval 4 år 
   ledamot, 1:e suppl. Björn Norlin   omval 2 år 
 ledamot, 2:e suppl. Sven Magnusson  nyval 2 år 
 
 Folke Johansson, Ewa Swedare och Göte Roman kvarstår till BF 2016. 
 
17.  Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enligt § 9 i SBlK stadgar. 
 
       Mötet valde till 
 revisor  Lotta Magnusson   nyval            2 år 
 revisor  Sixten Österlund  nyval 2 år 
 revisorssuppleant Michael Dahlgren  nyval 2 år 
 revisorssuppleant Mats Andersson  nyval 2 år 
 
18.  Val av valberedning enligt § 10 i SBIK stadgar. 
  
 Mötet valde Dick Wedin som sammankallande i valberedningen på 2 år, samt Markus Karlsson 

på 4 år. Henry Persson kvarstår i 2 år. 
 
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16 – 18 
 
 BESLUT: Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 16 – 18 (bilaga 2) 
 
20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till BF eller som av lokalavdelning anmälts till 

styrelsen för behandling av fullmäktige. 
 

 Proposition från BCS (Framtidsvision) 
Catharina Linde Forsberg redogjorde för propositionen och Dick Wedin utvecklade sina tankar 
bakom förslaget.  
BESLUT: BF beslutade lämna bifall till propositionen 
  

 Motioner till BF 2014 
 
Motion angående kopia på medlemsmatrikeln (Västerbottens BlK) 
BESLUT: BF beslutade att lämna bifall till motionen. 
 
Motion  angående avelsrådens inflytande (Västerbottens BIK) 
BESLUT: Motionen avslås med följande sammanfattande kommentar: 
Motionens inriktning är inte i enlighet med SKK’s riktlinjer. 
 
Motion om att provrutor ska vara provjagade (Västerbottens BIK) 
BESLUT: Motionen avslås med följande kommentar: För genomförande av prov finns inga 
stadgar, bara regler och anvisningar. Varje arrangör av prov eftersträvar naturligtvis så bra 
förutsättningar som möjligt inkluderat vilt på provrutorna.  
 
Motion om beslutsförfarande vid Beaglefullmäktige (Västerbottens BIK) 
BESLUT: Motionen avslås. Uppdrogs åt BCS att fortsätta att verka i motionens anda.  
 
Motion angående Europapokalen (Sydsvenska BlK) 
BESLUT: BF lämnande bifall till motionen. Svenska Beagleklubben ska inte skicka någon 

representant till Europapokalen. 
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 Motion angående årsstämman (Norrbottens BlK) 
BESLUT: Motionen avslås med följande kommentar: Att anordna en årstämma enligt 
motionens intentioner är logistiskt mycket svårt. Innebär i praktiken att lokalavdelningarna kan 
avskaffas eftersom varje enskild medlem bara representerar sig själv. 
 
Motion angående regionsindelning (Norrbottens BlK) 
BESLUT: Motionen avslås med följande kommentar: Regionsindelningen finns inte reglerad i 
våra stadgar utan skapades som en helt inofficiell konstruktion i samband med att klubben 
införde Har-SM 2002. BF uttryckte däremot förståelse för problematiken med de långa 
avstånden. De ekonomiska bidragen har under åren anpassats för att åtminstone lindra de 
ekonomiska effekterna.  
 
Motion angående årsstämmans placering (Norrbottens BlK) 
BESLUT: Motionen avslås med följande kommentar: Enligt stadgarna är det BCS som 
beslutar om var BF ska äga rum. Önskemål från enskilda LA om att få arrangera ett BF är 
däremot självklart välkomna.  
 
Motion angående utvecklingen av drevprovsreglerna (Norrbottens BlK) 
BESLUT: Motionen avslås med följande kommentar: Enligt SBlK:s stadgar finns inte utrymme 
för BF att utse särskilda arbetsgrupper som ska verka utanför BCS. Utvärdering och 
utveckling av drevprovsreglerna ska givetvis göras, men inom befintlig organisation och 
arbetsgrupper och forum. Allt ifrån lokalavdelningarna, domarkonferenser till JpK. 
 

 Nedläggning av Hallands Beagleklubb 
BF:s ordförande, Anso Pettersson, redogjorde för protokollet fört vid Hallands Beagleklubbs 
extra ordinarie årsmöte den 30 maj 2013. Årsmötets beslut var fusionera med Sydsvenska 
Beagleklubben. 
BESLUT: BF lämnande bifall till beslutet. 
 
 

 BCS förslag till mottagare av SBlK:s Hederstecken 
BESLUT: BF beslutade i enlighet med BCS förslag att tilldela SBlK:s Hederstecken (Guld) till: 
Claes-Göran Larsson, Mälardalens BlK 
Inga-Lill Håkansson, Värmland-Dals BlK   
Per-Anders Olsson, Värmland-Dals BlK 
Sven-Axel Sundell, Jämtland-Härjedalens BlK   

 
21. Mötets avslutande 
 
 Ordförande vid BF, Anso Petersson, avslutade förhandlingarna och tackade delegaterna för 

ett väl genomfört möte. Anso överlämnade därefter ordförandeklubban till Catharina Linde 
Forsberg, som tackade BF för förnyat förtroende för den kommande tvåårsperioden. Därefter 
avtackades den avgående styrelseledamoten Claes-Göran Larsson.  

  
 Catharina Linde Forsberg tackade BF-delegaterna och gästerna för engagemang och visat 

intresse och riktade ett särskilt tack till hedersledamoten Curt-Christer Gustafsson. 
  

Protokollförare: 

 

Kent Karlstrand   Anso Pettersson, ordförande 

      

Justeras: 

 

Carina Arvidsson   Sven-Axel Sundell 



 
 

 

 

FULLMAKT 

 

 
Vid BF 2014 har Sydsvenska Beagleklubben 3 delegater. Eftersom klubben skickar 2 

delegater (Markus Karlsson och Patrik Persson) kommer den 3:e delegatens röst att lämnas 

via fullmakt. Fullmakten innehas av Markus Karlsson. 

 

 

 

 

Ovanstående bestämt vid årsmöte 2014-03-16 

 

      

 

     
    Folke Johansson 

    Sekreterare, SsBlK 

 



Biiaga tiii protoi<oil fort vid Beagle-klubbens fullmaktige 140510 

Foljande § 16 - I S fork laras av fu l lmak t i ge som omede l b a r t j us te rade . 

Val av ordfdrande, ordinarie ledamdter och suppieanter. 

Till o rd f o rande pa 2 ar valdes: Q...9^1b.!h.6n^.MlnA^ . f ? r ^ . t ^ . ' ^ 

Till o r d . Ledamoter pa 4 ar valdes:...£±l.!?^.....1^i.'i^.(?3..^.^IS:f 

ill supp ieanter pa 2 ar valdes:....'^.l.'?.rO... 

Till o r d . Revisore r pa 2 ar valdes:.A?.:̂ .ls .̂...b..̂ 5.aS^?.?^n.., 

Till rev isorssuppleant pa 2 ar valdes . . . !^ . l ! !^*. l .Q-.̂ .Kl..'̂ .-̂ .̂̂ -

Till sammanka l l ande i va lbe redn ingen pa 2 ar valdes:. 

Till o r d l edamot i va ibe redn ingen pa 4 ar valdes:..ĥ ...?..ck̂ ?....̂ ?.'?..!.?.5?.0. 

Justera 

Moteso rd f o r ande Juste rare 


