Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 16 efter BF 2018
Tid 2020-03-17 kl 19:00
Plats Telefonmöte
Närvarande:

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

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

Anmält förhinder:

Björn Aspelin

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 valdes att skriva protokoll
Sebastian valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- UtsK: Kostnad för kommande domarkonferens ej redovisade. Madde meddelar SKK inte står för
några kostnader, våra kostnader för resor och logi står BCS för. Sebastian går tillbaks till 2016
redovisning och kollar vad det kostade då.
- AK: Budget för kommande Avelskonferens måste fram till kommande BF
Protokollet lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Lades till handlingarna.
§ 6 Ekonomi
Resultaträkning, se bilaga.
Plakettbeställning försenad pga Corona.
§ 7 AU - ärenden
Inga AU-ärenden
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§ 8 JpK- ärenden
- Punkt 7, Domarutbildning: Beslöts att planera för detta med riktlinjer att arrangera som
endagsutbildning på 2 platser i landet.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 9 UtsK - ärenden
- Brev från SvStk angående ev. gemensam domarutbildning: Madde tar på sig att vara
kontaktperson och kontaktar Gunnar Pettersson.
- Madde kallar till möte på nytt, ingen kom på det planerade mötet!
- Utställningar 2023 inskickade, alla utom 3 gick igenom direkt.
- Verksamhetsberättelse måste fram före 1 april.
§ 10 AK - ärenden
- Möte den 16/3: Enbart RAS togs upp på detta möte.
- Klubbrabatt för Laforatester finns att få hos det tjeckiska labbet. Camilla ombesörjer
ansökan.
- Redan testade Laforafria hundar läggs upp i en separat lista liknande MLS-listan. Camilla
ombesörjer detta.
- P.g.a arbete har Erik Nilsson avsagt sig sitt uppdrag i AK. Camilla letar upp en ny förmåga.
- Verksamhetsberättelse på gång.
§ 11 RedK - ärenden
- Tidningen nr 1 kommer ut i innevarande vecka.
- Inga nyheter i övrigt.
§ 12 BF 2020
- På grund av Corona-läget beslutas att skjuta på BF tills situationen förbättrats. SKK kommer
att ha möjlighet att ge dispens för alternativa lösningar och tidpunkter.
- Uppskjutandet kommer att kosta ca 19000 kr.
- Sven och Göte får i uppdrag att planera för när vi ska kunna hålla ett BF vid senare tillfälle.
-

-

Generell rekommendation till LA angående Corona-situationen: BCS bör gå ut med ett brev
om detta.
Beslöts att vi gör klart allt till BF nu så att det bara är att skicka ut handlingarna när det blir
dags:
Ordförande tillfrågad, Erik Blomqust har accepterat.
Verksamhetsberättelserna ska in före 1 april.
Motion från NbBlK: Beslöts att yrka Avslag.
Motion från SbBlK: Beslöts att yrka Avslag.
Motion från SsBlK: Beslöts att yrka Avslag på del av motionen och Tillstyrker del av motionen
med ändring till 3 prov med Nej för Lämplig Rå-hund.
Proposition ”beslut om CH-regler”: Beslöts att BCS går till BF med denna proposition.
Proposition ”Framtida SM”: Beslöts att BCS går till BF med denna proposition.
Rapport från ”Arbetsgrupp championregler” (Uppdrag från BF 2018):
o Västerbottens förslag om JCH: Beslöts att gruppens svar är OK.
o Skaraborgs förslag om JCH: Beslöts att gruppens svar är OK.
o Skaraborgs förslag om UCH: Beslöts att gruppens svar är OK.
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o
o
o
o

Sydsvenskas förslag om CK som CH-grundande: BCS beslutar att föreslå BF att
nuvarande regler ska gälla.
Sydsvenskas förslag om ändring av kriterier för UCH: Beslöts att gruppens svar är OK.
Skaraborgs förslag om UCH: Beslöts att gruppens svar är OK.
Nedre Norrlands förslag om Cert på utställning: Beslöts att gruppens svar är OK.

§ 13 Övriga ärenden
- Anmälan Öster-Malma jakthundskonferens
Inställt pga Coronavirus.
- Kassaförvaltning Småhunds-SM?
Beslöts att Sebastian åtar sig detta uppdrag. Folke informerar SBaK/Håkan Hemäng om
detta.
- BCS beslutade att inte utdela några Hederstecken vid kommande BF

§ 14 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Sebastian Lindén/S L

Ordförande
Sven Granström/S G
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BILAGA
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