Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 9 efter BF 2020
Tid 2021-02-23 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Göte Roman
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw
Madeleine Bäck
Christoffer Björk
Kjell Zingmark

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

Anmält förhinder:

Björn Aspelin

Sekreterare

§ 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
Bokslutet inskickat till Revisorerna.
Viktigt att alla verksamhetsberättelser för 2020 ska göras klara.
Förslag om stadgeändringar, bilaga 3: SKK/FK kontaktas om detta efter ordförandekonferensen.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inget redovisat från Björn.
§ 6 Ekonomi
Se Bilaga 1 och 2.
§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.
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§ 8 JpK – ärenden
- Drevprovsverksamheten; 205 prov stambokförda till dags dato. Eftersläpande redovisningar
från några klubbar har börjat droppa in.
- Redovisningsverktyg från SKK. Arbete pågår, nytt möte den 5 mars.
- Kommande säsongs tävlingar: Har-SM o Klöv-SM?
- Regelrevideringen pågår enligt plan. Önskemål om att skicka färdiga förslaget för påseende
till LA.
§ 9 UtsK – ärenden
Mötesprotokoll från 20210107:
Pkt 4: Förslaget angående ”årets utställningsbeagle” godkändes.
Pkt 5: Diskuterades om ”exteriörbedömning” som alternativ till ordinarie utställningar.
Pkt 7: Clubshow varje år? BCS tillstyrkte detta.
Övriga punkter i protokollet genomgicks utan ytterligare kommentarer.
§ 10 AK - ärenden

•

RAS: Avvaktar besked från SKK.

•

Angående svar på inkommen skrivelse angående tik-o hanhundslistorna: Beslöts att
bordlägga frågan om att åter ta in unghundar på hanhundslistan.

§ 11 RedK – ärenden
Beagle nr 1/2021 är i stort sett klar för utskick till BCS för påseende.
§ 12 Hemsidan
- Christoffer gick igenom och visade upp status på sidan f.n.
- Sven tillskriver LA angående uppdatering av uppfödaruppgifter.
- Presentation av hemsidan på ordförandekonferensen.
- Beagleshopen: Beslöts att Christoffers företag administrerar webshopen och allt därtill
hörande, utan kostnad för SBlK. Avtal med förutsättningar för detta samarbete tas fram av
Sven och Christoffer och läggs fram för BCS för godkännande.
- Målsättning att 1:a release ska vara ute under februari står fast.

§ 13 Ordförandekonferens
Enbart 8 ordföranden har hittills anmält sig. Sven skickar ut en påminnelse. Dagordningen
kompletteras med Västsvenskas skrivelse angående beaglens utveckling.
§ 14 Övriga ärenden
• Specialklubbskonferensen: Svens minnesanteckningar bifogas i Bilaga 3.
Beslöts att Madde anmäls till KF 25-26 september, Sven anmäler.
§ 15 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.
Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras

Ordförande
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Sebastian Lindén/S L

Sven Granström/SG

Bilaga 1

Bilaga 2
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Bilaga 3

Minnesanteckningar specialklubbskonferens 20210130 – 31

Digitala mötet via Zoom fungerade otroligt bra vi var ca 110 deltagare

11350 valpkullar annons hos SKK endast 3100 ?

Kalla Fakta har granskat SKK och det kommer två reportage 15:e och 22:a februari

Utställningar ca 90% nergång
Jaktprov ca 16% nergång
25 – 26 september Kennelfullmäktige. Planeras idag både för ett fysiskt eller digitalt beroende
på Corona situationen. 31 maj sista dag för anmälan
Motioner senast 31 mars
Förslag på Hamiltonplakett
Alla handlingar digitalt
17 – 18 april Hundavel på 2020 talet en digital konferens
VoteIT är ett rösträkningssystem som framtagits för att användas vid digitala möten
Viltspårsprogrammet som SKK tagit fram, där taxklubben varit den klubb som använts som
”konsulter” under arbetet.
Kallas nu SKK Start och skall i färdig version innehålla Utställning – Drevprov – Viltspår.
När Vorsterklubben fick höra denna information sa deras ordförande att dom avbryter den
utveckling dom påbörjat
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