Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 11 efter BF 2020
Tid 2021-04-27 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw

Ordförande
Kassör
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)

Anmält förhinder:

Madeleine Bäck
Göte Roman
Björn Aspelin
Christoffer Björk
Kjell Zingmark

Ledamot (UtsK)
V. ordförande
Sekreterare
Suppleant (Red.K)
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 och protokollförare
Folke valdes att skriva protokoll.
Sebastian valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
Exteriördomarkonferens kvarstående punkt.
Protokollet lades i övrigt med godkännande till handlingarna
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inkomna:
482 – 2021 SKK begär in Årsredovisning för 2020. BCS Verksamhetsberättelse upprättas och skickas
till SKK. SG svarar för inskick till SKK
483 – 2021 SKK upprop mot hundsmuggling. Utlagt på hemsidan med länk till SKK
§ 6 Ekonomi
Se Bilaga 1 och 2.
Redovisning från Revisorerna: dessa är OK.
Sebastian håller på med klubbens deklaration, troligen ingen skatt.
§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.
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§ 8 JpK – ärenden
- Verksamhetsberättelsen, godkändes av mötet.
- Kommande tävlingar. Har-SM 15-16 nov. Klöv-SM, som vanligt problem att få någon från
region Mitt alt Nord-S att ställa upp. Avvaktar besked från förfrågan till klubbarna i region
Syd.
- NordM-hundarna. Deltagare från Bästa Harlistan. 1:an, 2:an har gett klartecken, 3:an avstod
och 4:an funderar ett par dagar.
- Småhunds-SM blir av, tax intresserade.

§ 9 UtsK – ärenden
Inget pga att Madde anmält förhinder
§ 10 AK - ärenden
 Förslag till Hanhundslista, Bilaga 3, redovisades. Listan bör kompletteras med lite ytterligare
info/tips till de som ska avla. Beslöts att förslaget godkändes. AK jobbar vidare med detta och
tar fram formulär för hemsidan. De gamla tik-och hanhundslistorna läggs ner.
 Avelskonferens, som beslöts om förra året men ställdes in, kan förhoppningsvis genomföras
2022. Camilla informerar Norge och Finland om detta.
 Ännu ingen återkoppling på RAS.
§ 11 RedK – ärenden
 Hemsidan: Christoffer f.n. överbelastad med annat jobb. Efter 10 maj kan han jobba med
hemsidan själv. Kommittéernas material skickas till Christoffer efter 10 maj som han lägger in
tillsammans med kommittéledamot. Christoffer kommer att utbilda några som därefter
själva ska kunna lägga in material på sidan.
§ 12 SKK Start
Verkar positivt. Nästa möte den 6 maj.
§ 13 Övriga frågor
 Glaspjäser till SM. Beslöts att beställa 4 omgångar nya. Sven kontaktar Bo Ynger om detta.
 Diplomunderlag för avels-, uppfödarpris etc, görs klart och skickas till Christoffer. Målsättning
att diplom och plaketter skall skickas ut inom maj månad.
§ 14 Nästa möte
2021-06-08
§ 15 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.
Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Sebastian Lindén/S L

Ordförande
Sven Granström/SG
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Bilaga 1
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Bilaga 2

Bilaga 3
Förslag hanhundslista
•
•
•
•
•
•
•
•

Lägst ett 1:a pris rådjur/hjort på drevprov i ukl eller ökl
Lägst ett 2:a pris på hare/räv på drevprov i ökl eller lägst ett 1:a pris i ukl
Lägst bedömningen GOOD vid utställning efter 15 månader
Hunden ska ha fyllt 24 månader
Hunden ska inte ha mer än 1 anmärkning på mentaliteten
Hunden ska i övrigt uppfylla de krav som är fastställda i RAS
Hunden ska ha känd mls/lafora status (N/N eller N/MLS)
Bild ska bifogas
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