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Svenska Beagleklubben 
 
Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 8 efter BF 2016. 
Tid: 2017-09-18 
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 
Kent Karlstrand,   Ledamot (RedK)  

  Göte Roman,   Ledamot (Vsp.ansv.)  
Ewa Swedare Riddaregard,  Ledamot (UtsK)  
Håkan Arlestig,   Suppleant (FK)  

 
 
Adjungerad:  Dick Wedin   Valberedningen 

   (§§1 – 4) 
 
Ej närvarande:  Björn Aspelin,   Suppleant 
    
 
   
§ 1 Mötets öppnande 
      Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen. 
      Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av justerare. 
      Ewa Swedare Riddaregard valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§4 Information från valberedningen 
     Dick Wedin (sammankallande i valberedningen) lämnade en lägesrapport från  
     valberedningens arbete, varvid i nuläget noterades att sju (7) av nio (9) funktionärer i   
     sittande styrelse skall ersättas med nya kandidater vid BF-18.      
    Beslutades att lägga informationen till handlingarna.               
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§ 5 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll BCS 2017-06-   01 
      -Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 6  Inkomna och utgående skrivelser/e-post 

- Finska Beagleklubben om antalet deltagare vid NordM. 
Beslutades att uppdra till BCS ordförande att kalla övriga nordiska representanter 
(Finland, Norge) till möte angående regelverket för NordM. 
- Raspresentation i Härliga Hund. 
Beslutades att ordförande sammanställer informationen om rasen och att utse Ingemar 
Zentio och Inger Johansson som intervjupersoner.  
- SKK om Åke Cronanders ansökan som Gruppallrounder för grupp 6. 
 Noterades informationen. 
- SKK meddelar att FCI nu har godkänt översättningen av våra drevprovsregler till 

engelska, vilket innebär att vi åter kan arrangera internationella jaktprov (CACIT) 
 

  
§ 7 Inbjudan till deltagande med rasmonter vid Stockholms Hundmässa (Älvsjö) 

- Förelåg inbjudan att hålla en rasmonter vid Hundmässan i Älvsjö i december. 
Beslutades att överlämna inbjudan till Östsvenska Beagleklubben. 
 
 

§ 8 Vänskapskamp i Viltspår        
- Förelåg förslag till Vänskapskamp i Viltspår mellan Sverige, Norge och Danmark, att 

avhållas 8 juli 2018. 
Beslutades att tillstyrka förslaget och överlämna arrangörsskapet till förslagsställaren, 
Värmland Dals Beagleklubb. 

  
 
 § 9 JpK-ärenden. 

Protokoll från JpK-mötet 2017-06-28 samt 2017-08-29 redovisades av Folke Johansson, 
varvid noterades att förslag till riktvärden avseende lydnad, drevfart och skallfrekvens 
som grund för bedömning av lämpligheten som rå-hund framlagts i §11 (2017-08-29). I 
övrigt påpekade Folke att resultatredovisningen även denna säsong måste köras via 
”Jycke-Data”.  

Beslutades att, med undantag för §11 i prot 2017-08-29, godkänna protokollen och lägga 
dessa till handlingarna. 

 

§ 10 AK-ärenden. 

 
-   Meddelade Ingemar Zentio att Frida Norell avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i AK.  

Noterade BCS avsägelsen och tackade Frida Norell för hennes arbete i AK. 

 

- Förslag till inval av ny ledamot i AK, Camilla Gääw. 
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Beslutades att välja Camilla Gääw till ledamot i AK. 

 

- Nordiska Beagleenkäten 
 - Ingemar Zentio informerade om fortsatt arbete med den Nordiska Beagleenkäten, 
vilken planeras ligga ute på hemsidan för inhämtande av svar under november 
månad varefter bearbetning av resultat kommer att ske.  

- Uppdrogs åt Ingemar att kontakta lämplig person att hjälpa till med 
sammanställningen av inkommande information. 

 

- RAS  
- Ingemar Zentio informerade om pågående arbete med att uppdatera vår 
rasspecifika avelsstrategi (RAS) , vilken senast genomfördes år 2014. I bästa fall kan 
uppdatering föreligga vid årsskiftet. 

 

       
§ 11 UtsK-ärenden    

- Ewa Swedare Riddaregard rapporterade att nya exeriördomare för beagle tillkommit 
i form av: 
Bengt-Åke Bogren, Åke Cronander, Svante Frisk, Bo Paulsson och Jill Rhodin. 

Beslutades att med glädje över nytillskotten lägga rapporten till handlingarna. 
- Protokoll från UtsK-möte 2017-09-05 redovisades av Ewa, varvid noterades att det 

föreligger brister i redovisningen av utställningsresultat från LA. En mall för 
ändamålet kommer att tas fram. 

Beslutades att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
- Ewa informerade om att Gunnar Norlin accepterat att vara examinator för vår ras. 
Beslutades att lägga informationen till handlingarna. 

  
§ 12 RedK-ärenden 

- Protokoll från RedK-möten 2017-06-15 och 2017-09-13 föredrogs av Kent Karlstrand. 
Beslutades att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

 
§ 13 Kennelfullmäktige 2017 

- Fullmaktsröst till Catharina Linde Forsberg som ensam delegat från Beagleklubben. 
Beslutades att Catharina Linde Forsberg har en fullmaktsröst jämte egen vid KF-2017. 
- Ärenden till KF föredrogs av Catharina enligt av SKK utskickad ärendeförteckning. 
Beslutades att lägga redovisningen till handlingarna 

 
§ 14 Beaglefullmäktige 2018 

- Tid och plats för Beaglefullmäktige 2018 behandlades. 
Beslutades att avhålla Beaglefullmäktige i Södertälje lördagen den 5 maj 2018.  
Uppdrogs åt Erik Blomqvist att ordna med lämpligt hotell. 
 

§ 15 Övriga ärenden 
- Kent Karlstrand redovisade sitt svar på kritiskt debatt-inlägg på Forum angående hur 

en viss champion-hund hade exponerats i Beagletidningen. 
Beslutades att med godkännande lägga svaret till handlingarna. 
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- Göte Roman redovisade läget beträffande medlemsutvecklingen, där tillgänglig 
statistik visar på ett medlemsantal om 1.499 per den sista augusti 2017. 

Beslutades att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
§ 16 Mötets avslutande 
        Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Jan-Erik Söderström 
Jan-Erik Söderström 
 

Justeringsman    Ordförande 

Ewa Swedare Riddaregard   Catharina Linde Forsberg 

Ewa Swedare Riddaregard  Catharina Linde Forsberg 

 


