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Svenska Beagleklubben
Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 2 efter BF 2016.
Tid: 2016-05-25
Plats: Via telefon
Närvarande:

Anmält förhinder:

Catharina Linde Forsberg,
Ingemar Zentio,
Camilla Gääw.
Folke Johansson,
Kent Karlstrand,
Ewa Swedare Riddaregard
Jan-Erik Söderström,
Göte Roman,
Håkan Arlestig,
Björn Aspelin,

Ordförande
Sekr., Webmaster, AK
Ledamot (AK, FK)
Ledamot (JpK) fr o m §4
Ledamot (RedK) §1-7 +10
Ledamot (UtsK, AK)
Ledamot, bitr.sekr
Ledamot (Vsp.ansv.) fr o
m §5
Suppleant (FK) fr o m §7
Suppleant

Erik Blomquist

V.ordf./Kassör

§ 1 Mötets öppnande
Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes efter tidigareläggning av § 10.
§ 3 Val av justerare.
Ewa Swedare Riddaregard valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll BCS 2016-04-22 samt 2016-04-23
Godkändes och läggs till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser/e-post
Noterades att avtackning av Inga-Lill Håkansson, viltspåransvarig under 10 år, ej
genomfördes planenligt vid BF. Inga-Lill var inbjuden men avböjde deltagande av hälsoskäl.
BCS vill därför ta till protokollet ett varmt tack till Inga-Lill Håkansson för det utmärkta arbete
hon utfört under åren.
§ 6 Utseende av kommittéledamöter i, JpK, UtsK, AK, RedK, FK
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Beslutades att SBIK:s kommittéer ska bestå av följande ledamöter:
• JpK
Folke Johansson (sammankallande), Björn Aspelin/Region Norr, Bo Ynger/Region
Mitt, Stig Bertilsson/Region Syd, och Dick Wedin. Viltspårprovsansvarig är Göte Roman.
• UtsK
Ewa Swedare Riddaregard(sammankallande), Bernt Nilsson, Karin Festin, Christa
Edvardsson, Ingela Holmgren, Medeleine Bäck samt Catharina Linde Forsberg
(domaransvarig).
• AK
Camilla Gääw (sammankallande) Ingemar Zentio, Frida Norell samt med Catharina
Linde Forsberg som rådgivare i hälsofrågor. Sökandet efter fler ledamöter fortsätter.
• RedK
Kent Karlstrand (sammankallande), Erik Blomquist, Bitte Nyberg,
Ingemar Zentio, samt Catharina Linde Forsberg (ansvarig utgivare).
• FK
Håkan Arlestig (sammankallande), Dick Wedin, Jonas Lindén, Camilla Gääw och Madeleine
Bäck.
§ 7 JpK-ärenden.
• Jakthundsdata och Arrangera jaktprov
Folke redovisade aktuell status i pågående arbete, kontraktsförslag om deltagande skall
föreligga innan maj månads utgång.
• Championatsregler
Folke hänvisade till utskickat protokoll (2016:1) i frågan. Officiellt svar från SKK har ej ännu
erhållits kring möjligheten att erövra flera championattitlar (olika djurslag).
• SKK/JhKs möte – Öster Malma
Folke rapporterade från mötet, varvid noterades att i detta sammanhang har beaglen
benämnts som ”kortbent” drivande hund. Den klassificeringen är ej per definition korrekt, då
beaglen tillhör gruppen medelstor drivande hund.
Catharina kontaktar SKK/JhK (Britt-Marie Dornell) kring detta.
• SM
Beagle SM arrangeras av Norrbottens beagleklubb (3-4/12) och går av stapeln i Haparanda
på provmarker tidigare använda vid RM. Strävan är att uteslutande använda beagle-domare.
• NordM
Nordiska Mästerskapen arrangeras av region Syd och avhålles den 24-25/11 i
Jönköpingsområdet. En arbetsgrupp under ledning av L-G Svensson arbetar med
förberedelser och genomförandefrågor.
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• Småhunds SM
Folke rapporterar att det föreligger stor osäkerhet om arrangemanget blir av. Dreverklubben
har ännu inte lämnat besked om deltagande, och i skrivande stund finns tecken på att de ej
avser deltaga.
JPK följer upp status och förbereder fortsättningsvis den egna uttagningen av hundar inför
ev tävling.
• SM-pokalen – försäkringsfråga
Den av Sten (Beaglefarfar) Persson donerade pokalen representerar ett avsevärt värde.
Pokalen delas ut som vandringspris till regerande SM-vinnaren som har att förvara den intill
påföljande SM. Det bör utredas dels vad donationsbestämmelserna uttalar avseende
hantering och förvaring av pokalen, dels hur ansvarsfrågan/försäkringsfrågan skall hanteras.
Uppdrogs åt Göte att kontrollera vad som framkommer historiskt och i donationsurkunden
för SM-pokalen.
Uppdrogs åt Jan-Erik att ombesörja oberoende värdering (återanskaffningsvärde) samt
undersöka villkor för ev försäkring av SM-pokalen.
§ 8 UtsK-ärenden.
Föreligger, från Marie Nylander, ny ansökan om vidareutbildning på beagle.
Rekommenderas deltagande i arrangemang med mer än 20 deltagande beaglar, för att nå
utbildningssyftet. Lämpligt arrangemang kan vara Åseda-utställningen den 6 augusti eller
annan likvärdig utställning som uppfyller kravet på minst 20 deltagande beaglar.
§ 9 AK-ärenden.
• Uppfödarbrev
Camilla redovisade läget rörande skrivelse till uppfödare, varvid noterades att utskick skall
ske innan sommaren.
Uppdrogs också till Camilla att utforma en skrivelse till uppfödare som inte följer SBlK:s RAS
för att uppmärksamma dem på detta förhållande.
• RAS – uppdatering
Camilla redovisade status på det pågående arbetet med att uppdatera RAS, varvid noterades
att det bör slutföras under 2016.
§ 10 RedK-ärenden.
Kent rapporterar att arbetet med Beagletidningen går enligt plan och tidningen kommer att
distribueras ut under första veckan i juni.
I övrigt föreligger inget nytt protokoll att redovisa.
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§ 11 FK-ärenden
Håkan hänvisade till protokoll från möte 2016-05-23, varav protokollspunkterna 6,7 och 9
lyftes till behandling:
p6 – Möjligheten att erövra fler championattitlar, t ex Rå, Räv.
Uppdrogs till JpK att utreda frågan vidare med SKK/JhK.
p7 – Modernisering och nytryck av broschyr att delas ut vid mässor mm.
Uppdrogs till FK att återkomma med förslag på ny broschyr inklusive indikativa tryckkostnader.
p9 – Instiftande av ett Rådjurs-SM föreslogs med motiveringen att stärka beaglen som
allround-hund.
Uppdrogs till FK att vidare utreda möjligheten till och inkomma med förslag på en tävling, i
första hand ett Allround-SM, alternativt ett Rådjurs-SM , om det visar sig finnas tillräckligt
med krafter i klubben att genomföra två typer av SM varje år. Härvid skall beaktas tidigare,
av JpK, framtagna förslag i frågan. Noterades att det krävs BF-beslut i frågan.
§ 12 Övriga ärenden.
Förelåg inga övriga ärenden.
§ 13 Mötets avslutande
Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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