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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 

PROTOKOLL 

Beaglefullmäktige den 7 maj 2022  
2022-05-07, kl.10.00 
Scandic Infracity, Upplands Väsby  
 

Närvarande delegater:  
 

Camilla Albertsson Sydsvenska 
Patrik Persson Sydsvenska 
Jonatan Fredriksson Västsvenska 
Bengt Jonemark Västsvenska  
Micael Algotsson Skaraborg 
Anders Riddaregard Gotland 

Leif Festin Östergötland 
Carina Lagerberg Östsvenska 
Oskar Eriksson Östsvenska 
Ragnar Tauson Mälardalen 
Patrik Rolandsson Värmland/Dal 
Jan Olsson Värmland/Dal 
Sixten Österlund Bergslagen 
Emelie Lök Gävle-Dala 
Björn Norlin Nedre Norrland 
Sven Axel Sundell Jämtland/Härjedalen 
Erik Nilsson Norrbotten 
Maria Bäcktorp Norrbotten 

 

Närvarande hedersledamöter: 
Curt-Christer Gustafsson 

 

Närvarande centralstyrelsen:  
Sven Granström, ordförande 
Björn Aspelin, sekreterare  

Göte Roman, vice ordförande  

Sebastian Lindén, kassör 
Camilla Gääv, ledamot 
Folke Johansson, ledamot 
Christoffer Björk, suppleant 
Madeleine Bäck, ledamot  
 

 

Närvarande redaktionskommittén: 
Christoffer Björk (redaktör, sammankallande) 
Sebastian Lindén 
Sven Granström (ansvarig utgivare) 

 

Närvarande jaktprovskommittén: 
Folke Johansson (sammankallande) 
Göte Roman 
Leif Festin 
Sven Granström 
Björn Aspelin 
Anders Riddaregard 
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Närvarande avelskommittén: 

Camilla Gääw 

(sammankallande) 

Ragnar Tauson 

 
Närvarande utställningskommittén: 

Madeleine Bäck (sammankallande)  

Karin Festin 

Emelie Lök 

 

 
Förteckning över bilagor: 

Bilaga 1 Fullmakt Sydsvenska Beagleklubben 

Bilaga 2 Justering av punkterna 15 – 18 

 
Mötet inleddes av Sven Granström som välkomnade delegaterna, gästerna och speciellt 

hedersledamoten Curt-Christer Gustafsson. 

 
1. Justering av röstlängd 

 

13 lokalavdelningar representerades av 18 delegater med 19 röster. Fullmakt lämnades in av 

Sydsvenska Beagleklubben (bilaga 1).  

 
2. Val av inom sig eller utom sig av ordförande för BF 2022 

 

Göran Björkman valdes att leda årets förhandlingar. 
 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 

Karin Festin anmäldes att föra protokoll vid förhandlingarna. 
 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 
skall justera protokollet 

 

Björn Norlin och Camilla Albertsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll och 
vara rösträknare vid behov. 

 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 
7 mom. 6 

 

Beslutades att det som står i Svenska Beagleklubbens stadgar ska gälla vid mötet. 
 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 

Kallelsen, inklusive stadgeenliga dokument, kom alla delegater tillhanda senast fyra veckor innan 
BF. BF ansåg att mötet var behörigt utlyst. 
 

7. Fastställande av dagordningen 
 

Dagordningen godkändes efter att två punkter till anmälts under punkt 20; en punkt om varg samt en 
punkt om utdelande av hederstecken.  

 

8. Val av tre personer att förbereda val av valberedning enligt punkt 18 
 

Sebastian Lindén, Maria Bäcktorp och Micael Algotsson utsågs att förbereda val av 
valberedning. 

 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning 
samt revisorernas berättelse 
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- Sven Granström presenterade verksamheten övergripande och redogjorde för antalet registrerade 
beaglar som 2021 uppgick till 434. Camilla Gääw redogjorde mer i detalj för avelskommitténs verksamhet 
och informerade om att RAS är uppdaterat och fastställdes av SKK 2021. Kommittén har arbetat vidare 
med information och registrering av tester för MLS och Lafora epilepsi.  
Folke Johansson redogjorde mer i detalj för jaktprovskommitténs arbete och utvecklingen 
kring drevprovsverksamheten. Göte Roman berättade om viltspårsverksamheten där antalet 
starter har ökat. Göte uppmanade fler lokalavdelningar att återuppta viltspårsverksamheten. 
Folke Johansson redogjorde vidare för arbetet med de nya jaktprovsreglerna som fastställdes av 
SKK i december 2021 och gäller fr om 20220701. Vidare nämndes pågående arbete med SKK 
START, ett centralt verktyg för redovisning av drevprov och viltspår. 
Madeleine Bäck presenterade utställningsverksamheten. Trots pandemin genomfördes fyra av de 
planerade utställningarna under 2020 och under 2021 genomfördes de planerade utställningarna i 
stor utsträckning. Clubshow hölls 2021 med 88 anmälda beaglar.  
Christoffer Björk presenterade Redaktionskommitténs arbete. Den nya hemsidan har lanserats. 
Christoffer uppmuntrar alla bidrag till vår tidning Beagle.  
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 
 
Kassören, Sebastian Lindén, hänvisade till de ekonomiska rapporterna 2020/2021. 
Sammanfattningsvis har klubben en god ekonomi, mycket p.g.a. (eller tack vare) pandemin. 
Medlemsantalet ökar och har nu passerat 1500. Den ekonomiska redovisningen godkändes 
och de ekonomiska rapporterna lades till handlingarna. 
 
Sixten Österlund redogjorde för revisorernas arbete och resultatet av revisionen. Inga 
kommentarer lämnades. 

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 

 

Balans- och resultaträkningen fastställdes för 2020 172 137 kr respektive 172 454 kr för 2021 
balanseras i ny räkning. 

 
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen. 

 

Sven Granström redovisade för de uppdrag som styrelsen haft utifrån två motioner från BF 2018 
om revidering av championatsreglerna. Redovisningen godkändes.  

 

12. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 
 

Camilla Gääw presenterade översiktligt RAS, som fastställdes av SKK 2021. Camilla visade 
kriterierna för den reviderade listan ”Avelshanar” som sammanfaller med kriterierna för 
valphänvisning. 

 

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

BESLUT: Mötet beslutade enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 och 
verksamhetsåret 2021. 

 

14. A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 

Sven Granström redovisade BCS förslag till verksamhet för 2022-23. BF gav kommande 
styrelse i uppdrag att undersöka möjligheter att arrangera uppfödarkonferens.   

 

BESLUT: Verksamhetsplanen fastställdes.  

 

B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår 
 

BESLUT: Rambudget fastställdes.  
 

C: Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
 

BCS förslog att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade, 400 kr/år och 100 kr/år för 
familjemedlem.  
 

 B
N

, C
A,

 G
B,

 K
F 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





4  

BESLUT: BF beslutade att behålla medlemsavgifterna enligt ovan.  
 

15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
 

BESLUT: BF beslutade att antal ledamöter ska vara ordförande, sex ordinarie ledamöter samt 
två suppleanter. 

 

16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter 
 

Mötet valde till:  

ordförande Madeleine Bäck nyval 2 år 
ledamot,  Emelie Lök fyllnadsval 2 år 
ledamot Camilla Gääw omval 4 år 
ledamot Herbert Sundell nyval 4 år 
ledamot Elisabeth Lewthwaite nyval 4 år 
1:e suppleant Christoffer Björk omval 2 år 

 2:e suppleant Roland Backlund nyval 2 år 
    

Folke Johansson och Göte Roman kvarstår som ledamöter till BF 2024. 
 

17. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enligt § 9 i Svenska Beagleklubbens stadgar 
 

Mötet valde till:  

revisor Sebastian Lindén nyval 2 år 
revisor Sixten Österlund omval 2 år 
revisorssuppleant Johan Norén nyval 2 år 
revisorssuppleant Ingemar Zentio omval 2 år 

18. Val av valberedning enligt § 10 i Svenska Beagleklubbens stadgar 
 

Mötet valde:  

Sammankallande Micael Algotson nyval 2 år 
Ledamot Maria Bäcktorp nyval 4 år 

Leif Festin kvarstår som ledamot i valberedningen till BF 2024. 
 

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 18 
 

BESLUT: Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 15 – 18 (bilaga 2) 
 

20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till BF eller som av lokalavdelning anmälts 
till styrelsen för behandling av fullmäktige 

 

• BCS proposition till BF 2022 angående Klövvilts-SM 

 

BCS föreslår BF att Klövvilts-SM i nuvarande form läggs ned p.g.a. sviktande intresse att 
arrangera tävlingen. BF bifaller propositionen (10 ja, 9 nej). BF ger styrelsen i uppdrag att se 
över frågan med Klövvilts-SM. 
 

 

• Anmäld fråga om varg.  
Micael Algotsson vill att SBlK trycker på SKK i frågan om jakt på varg, så att SKK i sin tur 
trycker på riksdag och regering om en högsta nivå om varg. BF ger styrelsen i uppdrag att se 
över vargfrågan.  
 
Justering av röstlängden: Anders Riddaregard lämnar mötet. 
 

• Förevisning Viltspårprogram 
Sven Granström demonstrerade det dataprogram som håller på att utvecklas för att stödja 
olika former av viltspårsredovisning. 
 

• Förevisning Drevprovsprogram 
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Folke Johansson demonstrerade det dataprogram som håller på att utvecklas för att stödja 
olika former av drevprovsredovisning. 
 

• Redovisning av sponsoravtal 
Royal Canin som tidigare sponsrat många lokalavdelningars arrangemang är inte längre 
villiga att sponsra klubbar som har prov på levande vilt. Madeleine Bäck redovisade ett 
förslag på sponsring från Olivers Petfood, som erbjuder sig att sponsra klubbens samtliga 
arrangemang under ett år, på både nationell och lokal nivå. 
    

 

• BCS förslag att tilldela Sven Granström Svenska Beagleklubbens herdestecken i guld. 

 

BESLUT: BF beslutade i enlighet med BCS förslag att tilldela Sven Granström Svenska 
Beagleklubbens hederstecken i guld.  
 

21. Mötets avslutande 
 

Ordförande vid BF, Göran Björkman, avslutade förhandlingarna och tackade delegaterna för 
bra diskussioner. Göran överlämnade därefter ordförandeklubban till Madeleine Bäck. 
Madeleine Bäck tackade BF-ordförande för ett väl genomfört möte och BF-delegaterna för 
förtroendet. 

 

Avgående ledamöter avtackades; Sebastian Lindén, Björn Aspelin, samt avgående 
ordförande Sven Granström. Madeleine Bäck konstaterade att hon har en bra styrelse 
att arbeta vidare med för att föra rasen vidare framåt och avslutade med de orden 
Beaglefullmäktige 2022. 

 
 
 

Protokollförare: 
 
 
 

Karin Festin Göran Björkman, ordförande 
 
 

Justeras: 
 
 
 
 

Björn Norlin Camilla Albertsson  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 


PROTOKOLL 


Beaglefullmäktige den 7 maj 2022  
2022-05-07, kl.10.00 
Scandic Infracity, Upplands Väsby  
 


Närvarande delegater:  
 


Camilla Albertsson Sydsvenska 
Patrik Persson Sydsvenska 
Jonatan Fredriksson Västsvenska 
Bengt Jonemark Västsvenska  
Micael Algotsson Skaraborg 
Anders Riddaregard Gotland 


Leif Festin Östergötland 
Carina Lagerberg Östsvenska 
Oskar Eriksson Östsvenska 
Ragnar Tauson Mälardalen 
Patrik Rolandsson Värmland/Dal 
Jan Olsson Värmland/Dal 
Sixten Österlund Bergslagen 
Emelie Lök Gävle-Dala 
Björn Norlin Nedre Norrland 
Sven Axel Sundell Jämtland/Härjedalen 
Erik Nilsson Norrbotten 
Maria Bäcktorp Norrbotten 


 


Närvarande hedersledamöter: 
Curt-Christer Gustafsson 


 


Närvarande centralstyrelsen:  
Sven Granström, ordförande 
Björn Aspelin, sekreterare  


Göte Roman, vice ordförande  


Sebastian Lindén, kassör 
Camilla Gääv, ledamot 
Folke Johansson, ledamot 
Christoffer Björk, suppleant 
Madeleine Bäck, ledamot  
 


 


Närvarande redaktionskommittén: 
Christoffer Björk (redaktör, sammankallande) 
Sebastian Lindén 
Sven Granström (ansvarig utgivare) 


 


Närvarande jaktprovskommittén: 
Folke Johansson (sammankallande) 
Göte Roman 
Leif Festin 
Sven Granström 
Björn Aspelin 
Anders Riddaregard 
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Närvarande avelskommittén: 


Camilla Gääw 


(sammankallande) 


Ragnar Tauson 


 
Närvarande utställningskommittén: 


Madeleine Bäck (sammankallande)  


Karin Festin 


Emelie Lök 


 


 
Förteckning över bilagor: 


Bilaga 1 Fullmakt Sydsvenska Beagleklubben 


Bilaga 2 Justering av punkterna 15 – 18 


 
Mötet inleddes av Sven Granström som välkomnade delegaterna, gästerna och speciellt 


hedersledamoten Curt-Christer Gustafsson. 


 
1. Justering av röstlängd 


 


13 lokalavdelningar representerades av 18 delegater med 19 röster. Fullmakt lämnades in av 


Sydsvenska Beagleklubben (bilaga 1).  


 
2. Val av inom sig eller utom sig av ordförande för BF 2022 


 


Göran Björkman valdes att leda årets förhandlingar. 
 


3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 


Karin Festin anmäldes att föra protokoll vid förhandlingarna. 
 


4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 
skall justera protokollet 


 


Björn Norlin och Camilla Albertsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll och 
vara rösträknare vid behov. 


 


5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 
7 mom. 6 


 


Beslutades att det som står i Svenska Beagleklubbens stadgar ska gälla vid mötet. 
 


6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 


Kallelsen, inklusive stadgeenliga dokument, kom alla delegater tillhanda senast fyra veckor innan 
BF. BF ansåg att mötet var behörigt utlyst. 
 


7. Fastställande av dagordningen 
 


Dagordningen godkändes efter att två punkter till anmälts under punkt 20; en punkt om varg samt en 
punkt om utdelande av hederstecken.  


 


8. Val av tre personer att förbereda val av valberedning enligt punkt 18 
 


Sebastian Lindén, Maria Bäcktorp och Micael Algotsson utsågs att förbereda val av 
valberedning. 


 


9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning 
samt revisorernas berättelse 
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- Sven Granström presenterade verksamheten övergripande och redogjorde för antalet registrerade 
beaglar som 2021 uppgick till 434. Camilla Gääw redogjorde mer i detalj för avelskommitténs verksamhet 
och informerade om att RAS är uppdaterat och fastställdes av SKK 2021. Kommittén har arbetat vidare 
med information och registrering av tester för MLS och Lafora epilepsi.  
Folke Johansson redogjorde mer i detalj för jaktprovskommitténs arbete och utvecklingen 
kring drevprovsverksamheten. Göte Roman berättade om viltspårsverksamheten där antalet 
starter har ökat. Göte uppmanade fler lokalavdelningar att återuppta viltspårsverksamheten. 
Folke Johansson redogjorde vidare för arbetet med de nya jaktprovsreglerna som fastställdes av 
SKK i december 2021 och gäller fr om 20220701. Vidare nämndes pågående arbete med SKK 
START, ett centralt verktyg för redovisning av drevprov och viltspår. 
Madeleine Bäck presenterade utställningsverksamheten. Trots pandemin genomfördes fyra av de 
planerade utställningarna under 2020 och under 2021 genomfördes de planerade utställningarna i 
stor utsträckning. Clubshow hölls 2021 med 88 anmälda beaglar.  
Christoffer Björk presenterade Redaktionskommitténs arbete. Den nya hemsidan har lanserats. 
Christoffer uppmuntrar alla bidrag till vår tidning Beagle.  
Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 
 
Kassören, Sebastian Lindén, hänvisade till de ekonomiska rapporterna 2020/2021. 
Sammanfattningsvis har klubben en god ekonomi, mycket p.g.a. (eller tack vare) pandemin. 
Medlemsantalet ökar och har nu passerat 1500. Den ekonomiska redovisningen godkändes 
och de ekonomiska rapporterna lades till handlingarna. 
 
Sixten Österlund redogjorde för revisorernas arbete och resultatet av revisionen. Inga 
kommentarer lämnades. 


 


10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 


 


Balans- och resultaträkningen fastställdes för 2020 172 137 kr respektive 172 454 kr för 2021 
balanseras i ny räkning. 


 
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen. 


 


Sven Granström redovisade för de uppdrag som styrelsen haft utifrån två motioner från BF 2018 
om revidering av championatsreglerna. Redovisningen godkändes.  


 


12. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 
 


Camilla Gääw presenterade översiktligt RAS, som fastställdes av SKK 2021. Camilla visade 
kriterierna för den reviderade listan ”Avelshanar” som sammanfaller med kriterierna för 
valphänvisning. 


 


13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 


BESLUT: Mötet beslutade enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 och 
verksamhetsåret 2021. 


 


14. A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
 


Sven Granström redovisade BCS förslag till verksamhet för 2022-23. BF gav kommande 
styrelse i uppdrag att undersöka möjligheter att arrangera uppfödarkonferens.   


 


BESLUT: Verksamhetsplanen fastställdes.  


 


B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår 
 


BESLUT: Rambudget fastställdes.  
 


C: Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
 


BCS förslog att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade, 400 kr/år och 100 kr/år för 
familjemedlem.  
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BESLUT: BF beslutade att behålla medlemsavgifterna enligt ovan.  
 


15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
 


BESLUT: BF beslutade att antal ledamöter ska vara ordförande, sex ordinarie ledamöter samt 
två suppleanter. 


 


16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter 
 


Mötet valde till:  


ordförande Madeleine Bäck nyval 2 år 
ledamot,  Emelie Lök fyllnadsval 2 år 
ledamot Camilla Gääw omval 4 år 
ledamot Herbert Sundell nyval 4 år 
ledamot Elisabeth Lewthwaite nyval 4 år 
1:e suppleant Christoffer Björk omval 2 år 


 2:e suppleant Roland Backlund nyval 2 år 
    


Folke Johansson och Göte Roman kvarstår som ledamöter till BF 2024. 
 


17. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enligt § 9 i Svenska Beagleklubbens stadgar 
 


Mötet valde till:  


revisor Sebastian Lindén nyval 2 år 
revisor Sixten Österlund omval 2 år 
revisorssuppleant Johan Norén nyval 2 år 
revisorssuppleant Ingemar Zentio omval 2 år 


18. Val av valberedning enligt § 10 i Svenska Beagleklubbens stadgar 
 


Mötet valde:  


Sammankallande Micael Algotson nyval 2 år 
Ledamot Maria Bäcktorp nyval 4 år 


Leif Festin kvarstår som ledamot i valberedningen till BF 2024. 
 


19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 18 
 


BESLUT: Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 15 – 18 (bilaga 2) 
 


20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till BF eller som av lokalavdelning anmälts 
till styrelsen för behandling av fullmäktige 


 


• BCS proposition till BF 2022 angående Klövvilts-SM 


 


BCS föreslår BF att Klövvilts-SM i nuvarande form läggs ned p.g.a. sviktande intresse att 
arrangera tävlingen. BF bifaller propositionen (10 ja, 9 nej). BF ger styrelsen i uppdrag att se 
över frågan med Klövvilts-SM. 
 


 


• Anmäld fråga om varg.  
Micael Algotsson vill att SBlK trycker på SKK i frågan om jakt på varg, så att SKK i sin tur 
trycker på riksdag och regering om en högsta nivå om varg. BF ger styrelsen i uppdrag att se 
över vargfrågan.  
 
Justering av röstlängden: Anders Riddaregard lämnar mötet. 
 


• Förevisning Viltspårprogram 
Sven Granström demonstrerade det dataprogram som håller på att utvecklas för att stödja 
olika former av viltspårsredovisning. 
 


• Förevisning Drevprovsprogram 
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Folke Johansson demonstrerade det dataprogram som håller på att utvecklas för att stödja 
olika former av drevprovsredovisning. 
 


• Redovisning av sponsoravtal 
Royal Canin som tidigare sponsrat många lokalavdelningars arrangemang är inte längre 
villiga att sponsra klubbar som har prov på levande vilt. Madeleine Bäck redovisade ett 
förslag på sponsring från Olivers Petfood, som erbjuder sig att sponsra klubbens samtliga 
arrangemang under ett år, på både nationell och lokal nivå. 
    


 


• BCS förslag att tilldela Sven Granström Svenska Beagleklubbens herdestecken i guld. 


 


BESLUT: BF beslutade i enlighet med BCS förslag att tilldela Sven Granström Svenska 
Beagleklubbens hederstecken i guld.  
 


21. Mötets avslutande 
 


Ordförande vid BF, Göran Björkman, avslutade förhandlingarna och tackade delegaterna för 
bra diskussioner. Göran överlämnade därefter ordförandeklubban till Madeleine Bäck. 
Madeleine Bäck tackade BF-ordförande för ett väl genomfört möte och BF-delegaterna för 
förtroendet. 


 


Avgående ledamöter avtackades; Sebastian Lindén, Björn Aspelin, samt avgående 
ordförande Sven Granström. Madeleine Bäck konstaterade att hon har en bra styrelse 
att arbeta vidare med för att föra rasen vidare framåt och avslutade med de orden 
Beaglefullmäktige 2022. 


 
 
 


Protokollförare: 
 
 
 


Karin Festin Göran Björkman, ordförande 
 
 


Justeras: 
 
 
 
 


Björn Norlin Camilla Albertsson  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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