
Svenska Beagleklubben BCS möte nr 6 efter BF 2016 
 

  

 
 
Svenska Beagleklubben 
 
Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 6 efter BF 2016. 
Tid: 2017-03-23 
Plats: Via telefon 
 
Närvarande:                         Catharina Linde Forsberg,   Ordförande 
  Erik Blomquist   V.ordf./Kassör 

Ingemar Zentio,   Sekr., (Webmaster, AK) 
Folke Johansson,   Ledamot (JpK)  
Jan-Erik Söderström,   Ledamot, bitr.sekr 
Ewa Swedare Riddaregard  Ledamot (UtsK) 
Håkan Arlestig,   Suppleant (FK)  
Björn Aspelin,   Suppleant, fr o m §5 
 
 
 
 

Anmält förhinder:  Kent Karlstrand,   Ledamot (RedK)  
  Göte Roman,   Ledamot (Vsp.ansv.)  
 
   
§ 1 Mötets öppnande 
      Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen. 
      Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare. 
      Erik Blomquist valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll BCS 2017-01-26 mm 

 -Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna. 
- AU-beslut rörande rambudget Club Show 2018 lades med godkännande till         
handlingarna. 
- godkändes att Karin Festin anmälts till SKK:s seminarium för domar- och 
utställningsansvariga 2017-04-08/09 
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§ 5  Inkomna och utgående skrivelser/e-post 

- Finska Beagleklubben om gemensam beagleenkät. 
Beslutades att bordlägga frågan till kommande möte. 
-  SKK inbjudan till Öster-Malmamötet 2017-04-28/29. 
Beslutades att anmäla Folke Johansson. 
- SKK angående ev motioner till Kennelfullmäktige. 
Beslutades läggas till handlingarna då inga förslag till motioner förelåg. 
- SKK information om nya regler för inbjudan av utländska domare. 
Beslutades att Ewa Swedare Riddaregard tillställer denna information till samtliga 
Lokalavdelningar. 
- SKK revidering av statuterna för SKKs Bruksuppfödar- och Bruksavelspris för beagle. 
Beslutades att lämna bifall till SKK/JhKs förslag till ändringar. 
- SKKs valberedning om namnförslag till ledamöter i CS mm inför KF 2017.  
Beslutades att uppdra åt ordförande att lämna SBlKs förslag i enlighet med styrelsens  
diskussioner.  
- SKKs organisationsutredning. 
Beslutades att ordförande Catharina Linde Forsberg besvarar den till ärendet hörande 
enkäten om ev ny organisation för SKK. 

  
§ 6 Protokoll från SKKs Specialklubbskonferens 2017-02-04/05 

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna och samtidigt tacka Roger        
Pålsson/Östsvenska beagleklubben för att på kort varsel ha ställt upp och deltagit i del av 
konferensen. 

 
 § 7 JpK-ärenden. 

Protokoll från JpK-mötet 2017-03-02 redovisades av Folke Johansson. 

Beslutades att godkänna och lägga protokollet till handlingarna. 

- Beagleringen Norge, Vänskapskamp i Viltspår 2017-07-01. 

Beslutades att i nuläget avstå officiellt deltagande med svenskt lag vilket meddelas 
inbjudaren via ordförande Catharina Linde Forsberg 

- Redovisades läget beträffande den pågående översättningen av drevprovsreglerna 
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 
som arbetar med detta har, i dagsläget, översatt drygt halva materialet. 

- Redovisades läget beträffande enkäten om ev SM för Rå alt Allround, lägesrapport 
från Ingemar Zentio. 

-    Småhunds-SM, lägesrapport från Folke Johansson 

Arrangemanget synes kunna genomföras planenligt sista måndagen i november 2017 
(d.v.s. 27/11 2017). 

- Drevprovsredovisning, lägesrapport från Folke Johansson rörande säsongens 
inkomna resultat vilka uppgår till 390 registrerade prov, varvid noterades att nivån är  
markant högre än föregående år. 
 

- Lägesrapport SKKs IT-system för drevprovsredovisning, föredrogs av Folke Johansson, 
varvid noterades att försening föreligger innebärande att driftstart av systemet ej 
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kan påräknas inför kommande säsong. Kontakter har med anledning av detta tagits 
med Jyckedatas konstruktör för en anpassning av vårt nuvarande system. 

 

§ 8 UtsK-ärenden. 
-  Läget beträffande Club Show 2018, föredrogs av Ewa Swedare Riddaregard, varvid 
noterades att läget är gott med Gålö-Camping bokad samt domare (Samantha Goldberg, 
kennel Molesend, Storbritannien) klar. 

Beslutades att godkänna redovisningen. 

- Facebooksida för Club Show 2018, föredrogs av Ewa Swedare Riddaregard, med 
förslag att i informativt syfte öppna en Facebooksida för nämnda arrangemang. 

Beslutades att godkänna förslaget om Facebooksida för Club Show 2018. 
           
§ 9 AK-ärenden. 
Förelåg inga ärenden. 
 
§ 10 RedK-ärenden.    

- Rapport  från RedK-mötet 2017-03-20, varvid noterades att protokollet är under 
justering. 

  Beslutades att lägga rapporten till handlingarna. 
- Verksamhetsberättelse 2016 förelåg. 

  Beslutades att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 11 FK-ärenden        

- Lägesrapport angående fortsatt arbete med RÅ/Allround SM, föredrogs av Håkan 
Arlestig, varvid noterades att efter enkätperiodens utgång, 2017-03-31, 
sammankallas arbetsgruppen under april månad för fortsatt arbete i enlighet med 
uppdraget. 

  Beslutades att godkänna redovisningen. 
 
§ 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    Ordförande 

Erik Blomquist    Catharina Linde Forsberg 

Erik Blomquist   Catharina Linde Forsberg 

 


