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§ 1 Mötets öppnande
Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare.
Folke Johansson valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll BCS 2016-10-19 mm
-Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.
- AU-protokoll, 2017-01-03, rörande Småhunds-SM lades med godkännande till
handlingarna.
- godkändes att Madeleine Bäck anmälts som observatör vid SKKs
Specialklubbskonferens 2017-02-04/05.
- godkändes att en ersättning om 1.000:-/tävlande utbetalas till deltagarna i BeagleSM, Haparanda.
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§ 5 Inkomna och utgående skrivelser/e-post
- SKK ang delegater till KF 2017-09-29 – 10-01.
Beslutades att anmäla Ingemar Zentio samt Folke Johansson som representanter för
SBLK, med personliga ersättare, Catharina Linde Forsberg respektive Göte Roman.
- SKK inbjudan till seminarium för domar- och utställningsansvariga 2017-04-08/09.
Beslutades att anmäla Ewa Swedare Riddaregard som representant för SBLK.
- Skrivelse angående varg från Värmland-Dals Beagleklubb.
Beslutades att aktivt följa utvecklingen och stödja ansträngningar syftande till en
normalisering av vargpopulationen.
Beslutades att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 6 Ekonomisk redovisning
Erik Blomquist föredrog den ekonomiska redovisningen bestående av resultatrapport
samt större bokslutsposter. Bokslutet är preliminärt och böckerna ej ännu stängda. Även
om årets preliminära resultat präglas av kostnader för dels BF, dels Nordiska
Mästerskapen, samt för exteriördomarkonferensen, så bedömes ekonomin som fortsatt
stabil och god.
Förelåg under punkten även fråga om behov av anskaffning av dels plaketter, dels
regelböcker för drevprov.
Beslutades att godkänna den ekonomiska redovisningen och tillstyrka anskaffandet av
400 styck plaketter samt regelböcker för de nya drevprovsreglernas kommande
femårsperiod. Förfrågan till LA angående behov av antal regelböcker och skogskort pågår
varför antalet inte kan fastställas exakt nu. Föregående period anskaffades 400 böcker
vilka gick åt innan perioden var slut. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7 JpK-ärenden.
Protokoll från JpK-mötet 2016-11-03 redovisades av Folke Johansson.
Beslutades att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.
- Val av ledamot i JpK, att ersätta Dick Wedin. Förelåg förslag välja Sven Granström.
Beslutades att välja Sven Granström, Norrbottens Beagleklubb, till ledamot i JpK.
Beslutet förklarades omgående justerat.
- Redovisades förslag till arbetsordning för JpK.
Beslutades att godkänna föreliggande förslag till arbetsordning för JpK.
- Allround-SM, lägesrapport
Beslutades att godkänna rapporten och att enkät i frågan lägges ut på klubbens hemsida
och i Beagle. Arbetsgruppen ska lämna ett förslag till BCS före årsskiftet, för att beslut
ska kunna tas vid BF 2018.
- Småhunds-SM, lägesrapport
Beslutades att godkänna rapporten samt tillstyrka att tävlingen genomföres som
officiellt prov. Allt under förutsättning att Arrangemangsgruppens arbete kommer igång.
- Drevprovsredovisning, av säsongens inkomna resultat, varvid noterades att nivån är
ungefär som tidigare år men viss eftersläpning av inrapportering föreligger.
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Beslutades att godkänna redovisningen.
- Viltspårsredovisning föredrogs av Göte Roman, varvid noterades någon minskning av
antalet starter i förhållande till föregående år.
Beslutades att godkänna redovisningen.
- Översättning av drevprovsregler till FCI-språk föredrogs av Catharina Linde Forsberg,
varvid noterades att det är ca 60 sidor med ett antal fackuttryck att översätta till
engelska samt att Ragnar Tauson arbetar med detta.
Beslutades att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 8 UtsK-ärenden.
- Protokoll från UtsK-mötet 2017-01-12 redovisades av Ewa Swedare Riddaregard.
Beslutades att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.
- Verksamhetsberättelse 2016
Beslutades att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
- Rapport över utställningsverksamheten 2016, varvid noterades någon ökning av
antalet anmälda i jaktklass.
Beslutades att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
- Mankhöjdsmätning, rapporterades skillnader i mätning mellan domare, varvid
noteras att 11 beaglar under året har mätts över 41 cm. Dock skiljde mätresultaten i
några fall med upp till 4,5 cm för samma hundar vid olika utställningar.
- Beslutades godkänna rapporten samt med uppmärksamhet följa utvecklingen av
mankhöjdsmätningen.
- Arbetsordning enligt föreliggande förslag.
Beslutades att godkänna föreliggande förslag till arbetsordning.
- Uppföljning av Exteriördomarkonferensen, april 2016, varvid noterades att
Dreverklubben nu reglerat ekonomin samt att protokoll äntligen distribuerats.
Beslutades att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
- Club Show 2018 – planering, redovisades planering inför genomförande av Club
Show 2018 att avhållas 2018-07-21, med inkvartering på Gålö Havsbad.
Beslutades godkänna redovisningen och att uppmana arbetsgruppen för Club Show
2018 att snarast inkomma med ett förslag till rambudget så att BCS kan ta beslut om
genomförandet.

§ 9 AK-ärenden.
Föredrogs av Ingemar Zentio:
- Arbetsordning föredrogs enligt föreliggande förslag.
Beslutades att godkänna föreliggande förslag till arbetsordning.
- Redovisning av rekryteringsläget till AK, där det trots annonsering på hemsidan
saknas intresserade till uppdraget.
Beslutades lägga rapporten till handlingarna
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§ 10 RedK-ärenden.
Föredrogs av Kent Karlstrand:
-Redovisades protokoll från RedK-mötet 2016-12-19.
Beslutades att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
- Arbetsordning föredrogs enligt föreliggande förslag.
Beslutades att godkänna föreliggande förslag till arbetsordning.

§ 11 FK-ärenden
Föredrogs av Håkan Arlestig:
- Arbetsordning föredrogs enligt föreliggande förslag.
Beslutades att godkänna föreliggande förslag till arbetsordning.

§ 12 Övriga ärenden.
Förelåg inga övriga ärenden.
§ 13 Mötets avslutande
Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Jan-Erik Söderström
Jan-Erik Söderström

Justeringsman
Folke Johansson
Folke Johansson

Ordförande
Catharina Linde Forsberg
Catharina Linde Forsberg

