Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 8 efter BF 2020
Tid 2021-01-19 kl 19:00
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Björn Aspelin
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw
Christoffer Björk (§11&12)

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

Anmält förhinder:

Göte Roman
Kjell Zingmark

V. ordförande
Suppleant (Red.K)

Ej närvarande:

Madeleine Bäck

Ledamot (UtsK)

§ 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
Lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
- Ink 432-2021, angående SKK/CS, uppdatering domaretiska regler:
Björn skickar ut denna till BCS.
- Inga utgående skrivelser.
§ 6 Ekonomi
Under kontroll för SBlK.
Se bilaga 1 (Budgetutfall) och 2 (Resultaträkning).
§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.
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§ 8 JpK – ärenden
- Protokoll från 20201210 och 20201228 redovisades. Viktigaste punkter var sammanfattning
av inkomna synpunkter på Remiss 2 av Drevprovsreglerna.
- Drevprovsverksamheten; 105 prov stambokförda till dags dato.
§ 9 UtsK – ärenden
Bordlades pga att Madde inte var närvarande.
§ 10 AK - ärenden
Inget möte har hållits sedan sist.
- Återkoppling angående RAS har åter kommit in, omarbetad med avseende SKK´s grundregler
som är uppdaterade. SKK ville även ha in bilder på hundar från äldre tider.
- Svar på inkommen skrivelse angående tik- o. hanhundslistorna skall omarbetas och skickas
ut snarast.
- Skicka info om vikten av att Lafora-testa fler hanhundar, på hemsida och i kommande
nummer av Beagle.
- BCS uppfattning var att inga unghundar bör vara med på nya Hanhundslistan.
§ 11 RedK – ärenden
Beagle nr 1/2021: Material efterlyses! Björn har en hel del bilder från Jakt o Vapen som han ska
skicka till RedK.
§ 12 Hemsidan
- Möte om Viltspår (med Göte) under vecka 4.
- Möte om Drevprov (med Folke) under vecka 5.
- Möte med Madde o Camilla veckorna därefter.
- Målsättning att 1:a release ska vara ute under februari.
§ 13 Ordförandekonferens
Beslöts att föreslaget program för konferensen är OK. Sven förbereder en inbjudan. Övriga i
BCS bör delta i mötet.
§ 14 Övriga ärenden
 Förslag om stadgeändringar, bilaga 3: Beslöts att godkänna förslaget. Göte får i uppdrag att
kontakta SKK/FK om detta.
 Möteskalender för kommande BCS bifogas i Bilaga 4.
§ 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
2

Bilaga 1

3

Bilaga 2
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Bilaga 3

Förslag på ändring av stadgar för Svenska Beagleklubben
§7
Mom 1 Kallelse till ordinarie fullmäktige ska senast 4 veckor före BF, sändas antingen via
post eller per mail till varje lokalavdelning och till varje delegat som anmälts styrelsen enligt
denna § mom. 2 punkt 1.
Senast 4 veckor före ordinarie BF skall antingen via post eller per mail sändas till varje
delegat och lokalavdelning.
Mom 3 dagordning pkt 20
Övriga ärenden som av Svenska Beagleklubben styrelse hänskjutits till BF eller som av
lokalavdelning eller medlem anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige
Anmälan av sådant ärende skall vara skriftigt och ha inkommit till styrelsen senast sista
december året innan ordinarie Beaglefullmäktige hålls. Till ärendet skall styrelsen avge
utlåtande och förslag till beslut vid fullmäktige
Mom 7
Motion som lokalavdelning eller medlem önskar få behandlad vid ordinarie fullmäktigemöte
skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast sista december året innan ordinarie fullmäktige
hålls. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till Beaglefullmäktige.

Förslag på ändring av stadgar för Svenska Beagleklubbens lokalavdelningar
§ 6 Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte utfärdas av LA:s styrelse och skall
sändas till LA:s medlemmar senast 2 veckor före årsmötet. Kallelse ska ske antingen via post
eller via mail.
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Bilaga 4
Tidplan BCS möten 2021
21-02-23

BCS möte kl 19.30

21-03-30

BCS möte kl 19.30

21-04-27

BCS möte kl 19.30

21-06-08

BCS möte kl 19.30

21-08-24

BCS möte kl 19.30

21-09-28

BCS möte kl 19.30

21-11-02

BCS möte kl 19.30

21-12-14

BCS möte kl 19.30
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