Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 14 efter BF 2018
Tid 2020-01-21 kl 20:00
Plats Telefonmöte
Närvarande:

Sven Granström
Göte Roman
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw
Björn Aspelin
Madeleine Bäck
Christoffer Björk

Ordförande
V. ordförande
Kassör
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Sekreterare
Ledamot (UtsK)
Suppleant (Red.K)

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Sven Granström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justerare
Folke valdes att skriva protokoll
Madeleine valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Svar till NbBlK angående avelsfråga har gått ut. Fråga om kostnader för avelskonferens ej utredd,
återstår. Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inga skrivelser togs upp till diskussion.
§ 6 Ekonomi
Positivt resultat för 2019, drygt 90 000 kr. Bl.a. har tidningen och NordM blivit billigare än tidigare.
Medlemsintäkterna hamnar ungefär på budgeterade siffror.
Se Bilaga 1 och 2.
§ 7 AU - ärenden
Inga AU-ärenden
§ 8 JpK- ärenden
 Klövvilts-SM genomfört, 11 st deltog. Bra respons.
 222 drevprov hittills redovisade, region Mitt slirar betänkligt med redovisningarna.
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Viltspårsredovisningen uppe i 288 starter, varav 85 beagle. Bästa viltspårhundar utsedda,
finns på hemsidan. Diplom till ettan delas ut på BF 2020.
Arrangera Jaktprov löper på, nästa infomöte med Referensgruppen den 3/2.
Regelrevideringsarbetet pågår, Sven o Folke våra representanter. 1:a remiss till LA senast ut
den 1 mars.

§ 9 UtsK - ärenden
 Listan med årets utställningar utskickad och publicerad. Ej helt komplett, uppdateras
efterhand info kommer in. Samarrangemang med andra raser bör flaggas för i listan.
 Sammanställning från föregående säsong återstår, ska in i Verksamhetsberättelse. (som ska
vara inne senast 1 mars).
 Underlag för 2022 års ansökningar inte komplett ännu, info från 6 klubbar hittills inkomna.
§ 10 AK - ärenden
 AK önskar åka på SKK´s avelskonferens i mars 2020. Camilla tar reda på vad detta kommer att
kosta innan antalet deltagare bestäms.
 Inget möte har hållits, avvaktar synpunkter på RAS innan mötet hålles.
 Synpunkter på MLS, Lafora, Epilepsi, Avelsstrategi o Han-/Tiklista etc. begärda. Inkommit från
ett par personer. AK kommer att jobba med detta när RAS är klar.
 Test för Lafora finns, samma typ av test som för MLS, AK utreder om det bör införas
 Viktigt att hålla inavelsgraden låg, undvika omparningar.
§ 11 RedK - ärenden
Manusstopp för tidningen i början på mars, utgivning andra veckan i mars. Christoffer har ännu inte
fått in så mycket material. Tryckeriet har bytt ägare, inget som påverkar oss f.n. Annonsraggning: se §
13.
§ 12 BF 2020
Preliminärt program för vad som ska göras på BF:
 Ändring av BF beslut 2018 om beslut championregler
 Förslag på hur vi skall tävla
 Rapport om uppdrag från BF 2018 (championregler)
 Redovisning RAS
 Redovisning Drevprovsregler
 Verksamhetsberättelser
 Ekonomiska rapporter
 Motioner, OBS ska skickas ut till alla LA senast i början på mars.
 Tidningen i framtiden
§ 13 Övriga ärenden
 Webmaster: Till biträdande webmaster har utsetts Malin Edvardsson-Blom.
 Mall för ansökan av Bruksavels pris etc. Camilla och Folke tittar på detta.
 Statuter Bruksavelspriser etc. ska uppdateras. Sven o Folke tittar på detta.
 Annonsörer på hemsidan betalar inget. Sebastian och Christoffer tittar på detta och
kontaktar annonsörerna.
 Tidplan för BF-möten fastställs enligt utskick, se Bilaga 3.
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§ 14 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Madeleine Bäck/M B

Ordförande
Sven Granström/S G
BILAGA 1
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BILAGA 2
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BILAGA 3

Tidplan BCS möten 2020
20-01-21

BCS möte kl 19.00

20-02-18

BCS möte kl 19.00

20-03-17

BCS möte kl 19.00

20-04-02

BCS möte kl 19.00

20-04-21

BCS möte kl 19.00

20-05-26

BCS möte kl 19.00

20-06-16

BCS möte kl 19.00

20-08-25

BCS möte kl 19.00

20-09-22

BCS möte kl 19.00

20-10-27

BCS möte kl 19.00

20-12-01

BCS möte kl 19.00
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