Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 17 efter BF 2018
Tid 2020-04-21 kl 19:00
Plats Telefonmöte
Närvarande:

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

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

Anmält förhinder:

Madeleine Bäck

Ledamot (UtsK)

§ 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
Pkt 9: Madde varit i kontakt med SvStK ang. gemensam domarutbildn. Inget svar ännu.
Pkt 10: Inga nyheter ang. Laforatestning.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inkomna lades till handlingarna.
Inga utgående skrivelser.
§ 6 Ekonomi
Resultaträkning, se bilaga 1.
Budgetförslag 2020-2021, se bilaga 2, godkändes av BCS.
§ 7 AU - ärenden
AU- möte nr 4 genomgicks.
Pkt 5, ang. LA-årsmöte på distans. Enbart ”formaliapunkter” får behandlas.
Protokollet lades till handlingarna.
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§ 8 JpK- ärenden
- Pkt 6 SM-arrangörer:
o Har-SM, kommer att arrangeras prel. 16-17 nov 2020 av antingen VbBlK el NbBlK.
o Klöv-SM, ingen från region Mitt har visat vilja att stå för arrangemanget.
Regionansvarig ska göra ytterligare försök att få fram arrangör från regionen.
Protokollet lades till handlingarna.
-

Dispensansökan DP utan Utsällningmerit OK att skicka. Beslöts att Folke skickar denna till
SKK/JhK.
Viltspår: ÖBlK har frågor om det är OK med ODP på Viltspår i Coronatider. Beslöts att det är
OK att arrangera om man inte är fler än 10 personer på samma plats, varken under prov eller
kollegium. Göte skickar ett svar till ÖBlK.

§ 9 UtsK - ärenden
Skrivelse från Swedish Game Fair (Tullgarn 2022) om vi är intresserade av att delta vid en
officiell utställning där. Beslöts att vi anmäler intresse för detta.
§ 10 AK - ärenden
- RAS klar att skicka till SKK.
- Avelskonferens kommer att arrangeras 2022 med Sverige som arrangör.
- Toivo Kangas, Finska Beagleklubben, har informerat att Lafora förekommer både i Norge och
Finland. En gemensam databas för Lafora håller på att upprättas, kommer att bli officiell i
framtiden.
- Viktigt att via hemsida och tidning informera uppfödare och hundägare som tänker para om
vikten av att testa för Lafora.
§ 11 RedK - ärenden
- Nr 2 kommer att bli tjockare än normalt.
- Specialutgåva med enbart drevprov och alla utställningsresultat skulle komma att kosta ca
250 kr/st att framställa. Beslöts att inte göra detta för närvarande.
§ 12 BF 2020
- BF-handlingar inför BF på distans har gått ut via mail. Vissa uppdateringar ska göras. Björn
gör ett slutligt utskick senast 14 dagar innan den 9 maj till delegater, LA-ordföranden och
BCS.
- Protokollförare vid BF: Folke Johansson.
- Verksamhetsberättelser: Var och en ansvarig presenterar sina berättelser.
- BCS Motionssvar: NbBlK; Folke presenterar. SbBlK: Sven presenterar. SsBlK: Göte
presenterar.
- Förberedande BCS-möte den 8 maj kl 18:00.
§ 13 Övriga ärenden
- Medlemsaktiviteter: Litet antal av våra uppfödare utnyttjar möjlighet att anmäla nya
valpköpare som medlemmar (kostnad 100 kr/medlem). Göte o Camilla sätter ihop en skrivelse
om detta som ska gå ut till uppfödarna.
- Informationsfoldern ska skickas till nya medlemmar.
- Modifiering Statuter: Föreslagna modifieringar av statuter för Unghundspris, Riksdiplom och
Bästa hundlistor godkändes. Folke ombesörjer att de nya revisionerna offentliggörs.
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§ 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

BILAGA 1
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BILAGA 2
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