Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 12 efter BF 2018
Tid 2019-10-22 kl 19:00
Plats Telefonmöte
Närvarande:

Sven Granström
Göte Roman
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw

Ordförande
V.ordförande
Kassör
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)

Anmält förhinder:

Madeleine Bäck
Christoffer Björk
Björn Aspelin

Ledamot (UtsK)
Suppleant (Red.K)
Sekreterare

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Sven Granström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justerare
Folke Johansson valdes att skriva protokoll
Camilla valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång av förgående mötesprotokoll
Protokollets § 7: Ingen rapportering från KF har inkommit.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inkomna skrivelser nämndes speciellt:
236-2019: Info från SKK´s medlemsavdelning. Angående att anmäla ny styrelse och ny
medlemsavgift för 2020.
239-2019: Vidarebefordrad till Madeleine Bäck
241-2019: Blankett för ansökan om bidrag för deltagande vid KF, handläggs av SL
242-2019: Viltspårregler inför regelrevidering, behandlas på kommande JpK-möte
243-2019: Utbildningar på tema avel o hälsa. Vidarebefordrat till AK
§ 6 Ekonomi
Inga större händelser med ekonomin sedan senaste mötet. Se bilaga 1 och 2. Tryckkostnad för
tidningen har inte kommit in i redovisade bilagor. Medlemsantalet f.n. ”ungefär” konstant.
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§ 7 AU - ärenden
Inga AU-ärenden
§ 8 Jpk - ärenden
Punkten i protokollet från mötet den 10 oktober gällande förslaget angående kommande SMarrangemang diskuterades. Mötet var eniga om att förslaget att arrangera växelvis Har-SM och KlövSM och där deltagande hundar togs ut av respektive LA var värt att gå vidare med.
Mötet beslöt att lägga detta förslag tillsammans med tidigare framlagt förslag om ekonomisk
ersättning vid resor till SM-tävlingar. Beslöts att Sven tar fram ett förslag om formulering av detta.
§ 9 UtsK - ärenden
Ingen närvarande vid mötet.
§ 10 AK - ärenden
 RAS kommer att vara ute i början av november. Går först till BCS för påseende och sedan till
LA.
 Tik- och Hanhundslistorna: AK ifrågasätter om listorna ska finnas och även av kriterierna för
listorna. Anser att kriterierna bör revideras om listorna ska användas som ett
Avelsinstrument. AK´s förslag till revidering har gått ut till styrelsen.
 Beaglesjukan: Ett förhållandevis stort antal hundägare har hört av sig till AK om att de har
drabbats av detta.
Information om denna och även andra sjukdomar finns på hemsidan och bör tillsammans
med en del nya dokument lyftas fram på hemsidan. Beslöts att Camilla samordnar detta i
början på januari.
§ 11 RedK - ärenden
Inget att rapportera denna gång.
§ 12 Skrivelse gällande Annonseringsregler
Beslöts att AK tar upp detta på kommande möte
§ 13 BF 2020
Sven och Sebastian har fått fram offerter på olika hotell. Radisson Royal Park i Frösunda, strax norr
om Stockholm, ligger bäst till och har bokats för ändamålet.
§ 14 Övriga ärenden
Sebastian har undersökt hur många plaketter som behöver beställas. Ett pris på 55 kr/st vid
beställning av minst 50 st plus ställkostnad 350 kr. Sven skickar ut en ny förfrågan om beställning till
LA.
§ 14 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.
Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Camilla Gääw/ C G

Ordförande
Sven Granström/S G
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