
1(4) 
 

Svenska Beagleklubben 
Org.nr 802403 - 6645 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 18 efter BF 2020 

Tid 2022-02-28 kl 19:30 

 

Plats: Via Google Meet 

Närvarande:  Sven Granström Ordförande  

  Göte Roman  V. ordförande 

  Folke Johansson Ledamot (JpK) 

  Camilla Gääw  Ledamot (AK) 

  Madeleine Bäck Ledamot (Uts K)  

  Sebastian Lindén Kassör 

Björn Aspelin  Sekreterare 

 

 

Anmält förhinder: Kjell Zingmark  Suppleant (Red.K)  

  Christoffer Björk   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 

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser 

Inga frågor angående dessa. 

 

§ 6 Ekonomi 

Se Bilaga 1 och 2. 

 SKK´s Medlemshantering största utgiftspost. 

 SKK-info angående porto, skickas ut till LA av Sebastian. SKK tillfrågas angående hantering av 

medlemskort. 

 

§ 7 AU – ärenden 

Inga AU-ärenden har förekommit. 

 

§ 8 JpK – ärenden 

JpK-möte har hållits 20220217.  Följande punkter från protokollet lyftes speciellt: 
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 Problem med provredovisning framförallt från Östsvenska BlK. Klubben påmind om detta. 

 Info angående Viltspårsverksamheten och SKK Start Viltspår. 

 

§ 9 UtsK – ärenden 

 Rapport om Utställningsverksamheten. Rapporten revideras något angående statistiken 

innan den publiceras. 

 Årets kommande utställningar finns utlagt på hemsidan. NbBlK, MBlK och ÖBlK har ännu inte 

komplett info angående alla domare. Madde stöter återigen på dessa.  

 Ansökan från Gunnar Furvik om utökning av Rasregister till att även gälla Beagle.  

Beslöts att tillstyrka ansökan och att Madde fyller i dokumentet. 

 

§ 10 AK - ärenden 

Inget AK möte sedan senast. 

 Avelskonferens: Beslutas att konferensen arrangeras i Kista, datum och platsännu inte spikat. 

Norge (5 st kommer) och Finland (vill komma med många) är positiva till arrangemanget. 

Arbete pågår med att få fram föreläsare etc.  Konferensen enbart mellan klubbarna, ej för 

uppfödare. 

 

§ 11 RedK – ärenden 

Ingen info pga redaktörens frånvaro. 

 

§ 12 BF 2022 

 Ordförande: Beslöts att Göte, Madde och Sven tar tag i detta.  

 Ev. workshop eller föredrag: Beslöts att Madde och Camilla tar tag i detta. 

 Ev presentation av SKK Start. 

 Inkommen motion från SsBlK: 

o BCS är positiva till motionen.  Bifogas BF-handlingarna. 

 Propositioner: 

o Klöv-SM. 

Beslöts att BCS tillstyrker att denna ska läggas fram till BF. Bifogas BF-handlingarna. 

o Ev. sammanslagning av LA 

Beslöts att detta material inte ska vara en proposition utan skickas med som ett 

diskussionsunderlag (ev. workshop) till BF. 

 Kallelse till BF. 1:a kallelse ska gå ut i början av mars. 

 Plats för BF: Ev. samma ställe som avelskonferensen, Sven och Sebastian undersöker. 

 

§ 13 SKK Start 

Provkörning av drevprovsdelen genomförd och inrapporterad av sju stycken ”testpiloter”. Bra 

kommentarer och ändringsförslag har kommit in. Sammanställning av rapporterna har skickats till 

SKK och kommer även att delges testpiloterna. 

 

§ 14 Övriga – ärenden 

 Milersättning enl SKK. 

Beslöts att behålla nuvarande skattefria del tillsvidare.  

 

 SKK´s stadgar 
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Vårt svar måste skickas in senast under mars månad, ev gemensamt svar tillsammans med 

andra klubbar. Göte tar tag i detta. 

  

§ 15 Mötets avslutande 

Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet. 

 

§ 16 Nästa möte 

 2022-03-28, kl 19:30. 

 

Vid protokollet 

Folke Johansson/ F J 

Justeras   Ordförande 

Sebastian Lindén/ S L  Sven Granström/ S G 

 

 

 

      Bilaga 1 
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  Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


