Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 13 efter BF 2020
Tid 2021-08-24 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw
Göte Roman
Björn Aspelin
Madeleine Bäck

Ordförande
Kassör
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
V. ordförande
Sekreterare
Ledamot (UtsK)

Anmält förhinder:

Christoffer Björk
Kjell Zingmark

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 justerar.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
- Punkt 4: Vi tar tillbaka ansökan pga att SKK anordnar en ny konferens 2024.
Glaspriser snart hemma!
- Punkt 15: Svar från SKK har inkommit. Läggs in bland inkommande skrivelser. Lämpligt att
informera om innehållet till LA. Tas upp vid nästa BCS-möte.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inga kommentarer.
§ 6 Ekonomi
Se Bilaga 1 och 2.
Konstaterades att Club Show gav ett bra resultat och medlemssidan visade en liten ökning.
§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.
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§ 8 JpK – ärenden
Senaste mötesprotokoll från 20210811 berördes. Följande punkter beslutades:
- Ekonomisk ersättning vid SM- och NordM-tävlingar:
BCS utbetalar till samtliga deltagare vid SM-tävlingarna och Nordiska Mästerskapet en
enhetlig ersättning på 10 kr/mil. Vid avstånd under 30 mil enkel väg utgår ingen
ersättning. Ersättning skall utbetalas endast från bostaden till tävlingscentrat ToR, Ingen
ersättning utgår för körning till bl.a. provrutor.
-

Har-SM: Beslöts att utnämna Sven Granström till FM och Erik Nilsson till Kommissarie.

-

Småhunds-SM:
Förläggning i Högsby klar, provmarker klara. Göte Roman och Leif Festin är vår klubbs
representanter i organisationskommittén.
Följande hundägare och lagledare är kontaktade och har accepterat att delta:
o SE32801/2017 Trökans Maya (harhund), äg. Sören Storm
o SE57560/2018 Maliwicks After Eight (klövhund), äg. Patrik Karls
o SE26219/2018 Hebbelyckans Zvea (allround), äg. Robert Lindström
o Lagledare: Ingemar Zentio
Domare och reservhund: Göte och Leif Festin jobbar med detta.

-

Domarauktorisation för domare från övriga nordiska länderna: Beslöts enligt JpK´s förslag,
dvs. auktorisation ska föregås av minst en aspiranttjänstgöring, dessutom ska personen i
fråga vara kapabel att kunna skriva ett provprotokoll på svenska.

§ 9 UtsK – ärenden
- Club Show gick mycket bra, arrangörsgruppen har fått mycket beröm för sina insatser.
Domaren kommer även att skriva en egen redogörelse från evenemanget.
- Stor andel av planerade utställningar har kunnat genomföras.
- Bästa-listorna kommer att kunna utarbetas.
- Finns inga skrivna regler för hur ofta LA får använda samma domare. Diskuterades om att ge
ut rekommendationer för detta. Beslöts att Kommittén gör ett förslag.
§ 10 AK - ärenden
- Inget möte har hållits sedan föregående BCS.
- Hanhundslistan är på gång. Enbart 11 hanhundar uppfyller krav på MLS och Lafora. Troligen
finns betydligt flera som klarar kraven men som inte kommit in med uppgifterna,
förhoppningen är att detta blir bättre när det kommer ut ett formulär för hundägare att
själva fylla i.
§ 11 RedK – ärenden
Material till Beagle nr 3 ska vara inne senast 29 september.
§ 12 Hemsidan
Vi har tyvärr inte lyckats att få till den nya hemsidan på ett bra sätt.
- Viktigt att vi får fram en ”övergripande webmaster” med ansvar för hela sidan och hur olika
delar ska hanteras. Diskuterades olika namn. Sven och Madde har uppdrag att kontakta ett
par olika personer.
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-

Viktigt att vi fortfarande har tillgång till den gamla hemsidan.

§ 13 SKK Start
Mycket har hänt sedan projektet kom igång. Gott hopp om att det ska bli användbart.
§ 14 Övriga – ärenden
Inga övriga ärenden anmälda.
§ 15 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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