
Svenska Beagleklubben 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 2 efter BF 2018  

Tid 2018-07-10 kl 19.00 

Plats: telefonmöte  

Närvarande:  Sven Granström Ordförande 

  Göte Roman  V.ordförande 

  Sebastian Lindén Kassör 

  Björn Aspelin  Sekreterare 

  Folke Johansson Ledamot (JpK) 

  Camilla Gääw  Ledamot (AK) 

  Madeleine Bäck Ledamot (UtsK) 

  Karl-Mikael Bremer Suppleant (Red.K Mötessekr) 

Ej närvarande: Christoffer Björk Suppleant (Red.K) 

 

  

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 3. Val av justerare  

Camilla Gääw och Sven Granström valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Genomgång av föregående mötesprotokoll från mötet i Södertälje. 

 

§ 5. Inkomna och utgående skrivelser 

Sekreterare Björn Aspelin redogör för inkomna skrivelser och utgående skrivelser. Inkomna skrivelser 

som berör oss lottas på resp. kommitte. 

 

 

§ 6. Ekonomi 

Kassör Sebastian Lindén redogjorde för ekonomin. 

 

 

§ 7. AU-Ärenden 

Ordförande redogjorde för AU mötet som behandlat ekonomin för Club Showen. 

 

 



§ 8. JpK-Ärenden 

a) Folke Johansson avger rapport från Jaktprovskommitténs möte och berättar att ett flertal LA 

har visat intresse för att arrangera klövvilts SM. Slutmånad för beslut i vilken klubb som 

kommer att arrangera klövvilts-SM kommer att vara i augusti 2018. 

Beslutades att lägga prokollet med godkännande till handlingarna.  

b) Nordiska Mästerskapen 

Vidare fördes ett resonemang kring 9-10 deltagare i Nordiska Mästerskapen då den Finska 

beagleklubben har lämnat in ett förslag på att regerande mästare skall slippa kvala för att var 

med i nästa års Nordiska mästerskap. 

Beslut: BCS har ståndpunkten att den Nordiska Mästaren ej skall delta om han inte kvalar in. 

Sven, Folke och Göte sammanställer en skrivelse till Norge och Finland med vår ståndpunkt i 

ärendet. 

  

§ 9. UtsK-ärenden 

Madelaine Bäck och utställningskommittén redogör för sitt arbete vilket har varit omfattande med 

den stundande Club Showen 2018 den 21/7-18 som tilldragit 78 deltagande hundar och totalt 9 

Klasser. Sponsorer har ställt upp med mycket fina priser och det känns som att arrangemanget 

kommer att bli en succé.  Madelaine Bäck och Christoffer Björk har utarbetat ett 

informationsmaterial för deltagarna att ta del av i katalogform. Flera kring arrangemang i syfte att 

öka lönsamheten såsom fotograf och lotteriförsäljning har skapats. 

 

§ 10. AK-ärenden 

Camilla Gääw redogör för avel  kommittén arbete och de har haft ett sammankallat möte med få 

deltagare. AK diskuterade ras under mötet då de inte var tillräckligt många för att få ihop ett 

mötesunderlag.  

 

§ 11. RedK-ärenden 

a)Redaktionskommittén har inte vid detta datum haft sin sammankomst. Karl-Mikael Bremer föreslår 

att manusstoppet flyttas från den 10 juli 2018 till den 31 juli 2018 för att få med reportaget från Club 

Show. Då detta nummer kommer ut i september så är det av intresse att det ligger nära i tid för en så 

pass stor tilldragelse. Beslut fattas att så blir fallet.   
b) Ny upphandling tidning 

Christoffer Björk och Karl-Mikael Bremer samverkar för att skapa ett upphandlingsunderlag för 

skapandet av tidningen Beagle. Viktigt att veta om vi ligger rätt i kostnad för produktionen av 

tidningen. Då tidningen är klubbens i särklass största utgift. 
c) Ordförande har ordet 

Sven Granström inkommer med följande ide att sidan ordföranden har ordet skall skrivas av olika 

delar av BCS styrelse. Detta för att skapa mer intressant läsning och insikt i vad BCS olika 

kommittéers verksamhet består av. 

Beslut: De olika kommitterna skall skriva i ledaren. Först ut är JPK eftersom nästkommande nummer 

utkommer under jaktsäsongens början.  

 

 



§14 Övriga –ärenden 

a) Arbetsgrupp motioner från BF 
Beslut: Valdes en arbetsgrupp för att behandla motionerna rörande 

championatsbestämmelserna. Består av Sven G Sammankallande, Inger Johansson, Karin 

Festin, Erik Nilsson och Björn Aspelin. En uppdragsbeskrivning skall sammanställas av Sven o 

Göte 

b) Nyblankett för anmälan till prov Göte Roman skickar ut blanketten till alla som yttrar sig. 
Efter att alla godkänt den läggs den ut på hemsidan 
 

§ 15 Mötets avslutande 

Nästa möte 180828 kl 19,00 

Sven tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

Karl-Mikael Bremer 

Justeras   Ordförande 

Camilla Gääw   Sven Granström 

CAMILLA GÄÄW  SVEN GRANSTRÖM 

 

 


