Svenska Beagleklubben
Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 7 efter BF 2018
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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)

Meddelat förhinder:

Karl-Mikael Bremer

Suppleant (Red.K Mötessekr)

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Sven Granström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
I Karl-Mikaels frånvaro beslöts att Folke skriver protokollet.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 3. Val av justerare
Madeleine och Sven Granström valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Efter genomgång lades protokollet med godkännande till handlingarna.
§ 5. Inkomna och utgående skrivelser
Listorna genomgicks av mötet. Inkomna dokument som berör oss tas upp av de som det berör.
§ 6. Ekonomi
- Saldo på kontona: Plusgiro: 303020:-, BG: 35259:- Resultaträkning: ”Porto Beagle” = grundavgift t PostNord.
- Budget-Utfall. Bra sammanställning. Se Bilaga. Beslöts att GR och SG skriver till LA
angående ”medlemsvård”.
- Sebastian har inlämnat bokslutet för 2018 till revisorerna.
§ 7. AU-Ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit sedan senaste mötet.
§ 8. JpK-Ärenden
 Drevprovsredovisningen i full gång. Ca 350 prov just nu, vi kanske kommer nära 400 i år
också.
 Klöv-SM 2019: Frågan bordlades och remitterades till kommande JpK-möte den 18 mars.
 Öster-Malma mötet. Beslöts att Sven anmäler sig till detta.
 Vänskapskampen Viltspår, Göte: Danmark har efterfrågat anmälan på hundar. DK vill att
vi kommer med 4 hundar. Anmälningsavgift är nu klarlagt att bli ca 11928 SEK för 4
deltagare plus lagledare. Reskostnad står deltagare för själva för. Beslöts att godkänna
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denna kostnad. Beslutet innebär att tidigare BCS-beslut angående anmälningsavgift ej är
giltigt.

§ 9. UtsK-ärenden
Utskickat protokoll gicks igenom. Godkändes av mötet och lades till handlingarna. Beslöts att de
föreslagna domarna till ClubShow ska kontaktas.
§ 10. AK-ärenden
- RAS-arbetet dominerande för tillfället. En ny mall för RAS har kommit från SKK,
innebär en hel del merarbete.
Skrivelse ska gå ut till LA, bör innan utskick justeras så att beslutsansvaret ska ligga
på BCS (ej på BF!).
Enkätfrågor till LA (baserade på SKK-mallen): Beslöts att AK skickar ut denna.
-

Avelskonferens 2019 i Norge: 8 juni i Trondheim. Ännu inte beslutat vem som ska
åka dit. Camilla undersöker om någon från AK kan åka i första hand, ev. ytterligare
någon.

§ 11. RedK-ärenden
Tidningen, nr 1/2019 ser bra ut. Beslöts att det är OK att distribuera till tryckeri och förväntad
utgivning blir under vecka 12.
§ 12 Från specialklubbskonferensen
Sven redogjorde för sina intryck från denna.Väldigt mycket information på kort tid.
§ 13 Förtjänsttecken
Ansökan om Förtjänsttecken för Lars-Erik Lauren. Beviljades.
§ 14 Djurskyddslagen
Remiss L 102 utskickad till alla rasklubbar.
§ 15 Övriga ärenden
- KF avhålls i år den 28-29 september i Västerås. Madeleine intresserad av att åka dit.
Anmäler sig i så fall själv.
- Diplom för Bruksavels-, Bruksuppfödar- och Unghundspris samt Riksdiplom
produceras av Christoffer. Bruksavels- och Bruksuppfödardiplom skickas till
Sebastian för vidare utskick till aktuellt LA tillsammans med plaketter. Diplom för
Unghundspris samt Riksdiplom skickas direkt till aktuellt LA.
- Ansökan om Bruksavels- och Bruksuppfödarpris granskas av AK. Ansökan om
Riksdiplom och Unghundspris granskas av JpK.
§ 16 Mötets avslutande
Sven tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
Vid protokollet
Folke Johansson
FOLKE JOHANSSON
Justeras
Madeleine Bäck
MADELEINE BÄCK

Sven Granström
SVEN GRANSTRÖM
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BILAGA
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