Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 17 efter BF 2020
Tid 2022-01-25 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Göte Roman
Folke Johansson
Camilla Gääw
Sebastian Lindén
Björn Aspelin
Christoffer Björk

Ordförande
V. ordförande
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Kassör
Sekreterare
Suppleant (Red.K)

Anmält förhinder:

Madeleine Bäck
Kjell Zingmark

Ledamot (Uts 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
AK: Lafora-punkt: Samma skrivelse som kommer i Beagle ska gå ut till LA.
Protokollet lades i övrigt med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
En motion till BF har inkommit.
§ 6 Ekonomi
Se Bilaga 2 och 3.
 Bra ekonomiskt resultat för det gångna året.
 Material till revisorerna är förberett.
 Medlemsutveckling; 1473 resp. 1496 enligt olika källor. Sebastian och Göte kollar upp detta
så att det blir korrekt inför kommande utskick till LA inför BF 2022.
§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.
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§ 8 JpK – ärenden
Inget JpK-möte har hållits sedan föregående möte.
 SKK´s genomgång av nya Viltspårsreglerna kommer att ske som digitalt möte.
 Förslag till nya Statuter för uttagning av hundar till Småhunds-SM bifogas detta protokoll
(Bilaga 1).
 Beslöts att JpK gör förslag till proposition angående framtida Klövvilts-SM att redovisa vid
nästa BCS-möte.
 Drevprovredovisningarna: Ca 200 prov stambokförda till dags dato. Redovisningarna är
fortsatt lite problematisk för en region.
 Viltspårsredovisningarna sammanfattade och klara. Redovisas i kommande
Verksamhetsberättelse för JpK.
§ 9 UtsK – ärenden
 Utskick till LA angående plats och tid för 2024 års utställningar är gjort. Fåtal svar har kommit
in.
§ 10 AK - ärenden
AK-möte har hållits 22-01-12
 Förslag till kriterier för att få annonsera om valpannonser godkändes, nya kriterierna gäller
från 2022-02-01. Läggs in på hemsidan senast 1 februari.
 Avelskonferens 2022 för de nordiska Beagleklubbarnas Avelskommittéer. AK planerar
fortsatt för en fysisk konferens, lokalbokningar etc. får dock inte göras för tidigt.
§ 11 RedK – ärenden
Enligt Christoffer rullar det på bra. Tryckkostnaden under kontroll.
§ 12 BF 2022
 Beslöts att datum för när BF 2022 ska genomföras är den 7 maj.
 1:a kallelse ska ut till LA ungefär 1 mars.
 BF-handlingar ska skickas ut till LA senast 4 veckor innan BF.
 Problem med att få kontakt med Valberedningens sammankallande. Eftersom tiden dragit
iväg allt för långt utan att något hänt beslöts att tilldela Leif Festin uppdraget som t.f.
Sammankallande i valberedningen. Sven meddelar Leif detta.
 Beslöts att Sven och Sebastian fungerar som ”planerare” som tar in offerter på mötesplats
etc.
§ 13 SKK Start
I stort sett samma status nu som vid föregående möte. Sven håller kontakt med SKK i frågan. I värsta
fall blir det ytterligare en säsong med Jyckedata som redovisningsverktyg.
§ 14 Övriga – ärenden
 Milersättning enl SKK. Frågan bordläggs tills ny info kommit
§ 15 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.
§ 16 Nästa möte
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2022-02-28, kl 19:30.
Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Sebastian Lindén/ S L

Ordförande
Sven Granström/ S G

Bilaga 1

Kriterier för uttagning av hundar till småhunds-SM
(Rev.2022-01-25)

1. De tre ordinarie hundarna tas ut enligt följande kriterier:

Under perioden 1 oktober-15 november * insändes till JpK alla resultat från
samtliga LA som haft starter med prisdrev på klövvilt eller kombinerat
klöv/tassvilt. JpK sammanställer dessa resultat och utvärderar de bästa
ekipagen. Det ska vara tillåtet att starta mer än en gång under tidsperioden.
Baserat på denna lista ska JpK ta ut 3 ordinarie inklusive 2 reservekipage som
ska representera SBlK vid Småhunds-SM.
2. Hundarna ska vara uttagna senast 2 veckor innan tävlingen avgörs.
3. JpK föreslår lagledare och domare.

*: Denna tidsperiod är än så länge preliminär, är beroende av den slutliga
tidpunkten för tävlingen.
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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