Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 14 efter BF 2020
Tid 2021-09-28 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Folke Johansson
Camilla Gääw
Madeleine Bäck
Christoffer Björk

Ordförande
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Ledamot (UtsK)
Suppleant (Red.K)

Anmält förhinder:

Sebastian Lindén
Göte Roman
Kjell Zingmark
Björn Aspelin

Kassör
V. ordförande
Suppleant (Red.K)
Sekreterare

Frånvarande:

§ 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.
Camilla justerar.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
- Glaspriser är nu hemma!
- Punkt 15: Svar från SKK har inkommit, se Övriga frågor.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
- Disciplinärende nr 47_2021 berör beagle, men föranleder inga åtgärder från BCS.
- Ink 545-2021. BCS/Sven har besvarat detta till SKK, vi stöder det SKK:s VD har uttalat.
§ 6 Ekonomi
Se Bilaga 1 och 2. Liten ökande trend i antal medlemmar konstaterades.
§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.

§ 8 JpK – ärenden
Inget möte har hållits sedan föregående BCS.
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Det har genomförts en domargenomgång (webbaserad) under ledning av Leif Festin, riktad
till FM och kommissarier. 17 st anmälda från 10 LA varav 14 st från 9 LA deltog.
Genomgången mottogs positivt av deltagarna.
Drevprovsäsongen har kommit igång och ffa klubbarna i norra delen av landet har börjat
provverksamheten.
Tävlingarna:
o Har-SM: Går enligt planering.
o Småhunds-SM: Ingen info sedan senaste mötet.

§ 9 UtsK – ärenden
Mötesprotokoll från den 27 september gick igenom.
- Skrivelse till LA angående domartillsättning ska gå ut.
- Beslöts att tävlan om årets utställningsbeaglar återupptas.
- Antal utställningar (från SKK): Beslöts att Madde o Sven skickar ut en skrivelse till alla LA om
detta.
§ 10 AK - ärenden
- Ett möte har hållits, inget protokoll ännu inkommit. Arbetsfördelning för olika aktiviteter
fastlagda.
- Hanhundslistan. Beslöts att hanar äldre än 10 år ska tas bort. Viktigt att leta upp foton på de
hanar som AK själva lagt in på listan.
- Avelskonferens. Siktar på att arrangera en sådan under kommande år (maj-juni). Vår budget
för arrangemanget måste fram innan 2022 års budgetarbete. Varje deltagande land ska stå
för sina kostnader.
§ 11 RedK – ärenden
Beagle nr3/2021 kom ut enligt plan. Inga ytterligare kommentarer. Jakt på material till kommande
nummer påbörjas.
§ 12 Hemsidan
- Rebecca Palm är nu webmaster. Allt som ska in på sidan ska skickas till henne.
§ 13 SKK Start
- Några försök att använda verktyget ”skarpt” har gjorts, fortfarande utan några lysande
resultat dock. OM SKK lyssnar och förenklar en del så tror vi fortfarande att det ska bli bra!
§ 14 Övriga – ärenden
SKK har gett oss dispens att kalla till fullmäktige via e-post. BCS beslutar att i enlighet med SKK/FK nr2
beslut att ge våra LA rätt att kalla till sina årsmöten via mail om så önskas.
§ 15 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.
Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Camilla Gääw/C G

Ordförande
Sven Granström/S G
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