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Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2019-08-27 kl. 1900 
Närvarande: Göte Roman (GR), Sven Granström (SG), Björn Aspelin (BA) 
 Anders Riddaregard (AR), Leif Festin (LF) och Folke Johansson (FJ) sammankallande.  
Ej närvarande: 

 
 

1. Mötets öppnande. 
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

 
2 Val av sekreterare. 
Sven Granström valdes till sekreterare. 

 
3 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 
4 Val av justerare. 
Samtliga valdes att justera dagens protokoll. 

 
5. Föregående mötesprotokoll. 
Lades med godkännande till handlingarna. 
 
6. Viltspårsfrågor. 
 GR informerade om att en ökning av proven från tidigare år (Bilaga 1, antal prov till och med dagens 
datum). En domarkonferens är planerad av SKK 2020. 
 
7. Kommande Drevprovssäsong 
FJ informerade att arbetsgången för drevprovsredovisning är utskickad. Saknas TTF-Nr och dom 
skickas ut så fort dom erhålls från SKK. Övrig information om årets drevprovssäsong finns inlagda på 
hemsidan och kommer att finnas med i Beagle. 
 

   8. Kommande säsongs tävlingar 
   Småhunds – SM 
   Följande hundar är uttagna  
   Vistenas Challe (harhund) 
   Vistenas Dumbledore (Råhund) 
   Storjordens Nova (Allroundhund) 
 
   Klövvilts – SM 
   Ett antal planeringsmöten är genomförda och provrutor och förläggning är klara  
   Beslutades att utse Folke Johansson till Fullmäktige 
    
   Beagle - SM 
    Ett antal möten är genomförda, provrutor i Bispgården, förläggning i Älggårdsberget. 
    Beslutades att utse Sven-Axel Sundell till Fullmäktige och Björn Aspelin till vice Fullmäktige, 
 
   NordM 
   Planeringsmöten är genomförda, provrutor klara och domarrekrytering pågår.  
   Beslutades att utse Erik Nilsson till Fullmäktige och Sven Granström till vice Fullmäktige. 
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9. Ekonomisk ersättning till hundägare vid våra tävlingar 
Reseersättning för 2019 för hundägare till SM och NM beslutades till 10 kr/mil. Underlag till 
beslutet enligt bilaga 2. 
Beslutades enligt förslaget 
 
Förslag på framtida reseersättning, förslag att föredra på BF 2020 enligt bilaga 3 
Beslutades enligt förslaget  
 
10. Framtida SM-tävlingar, ett Allround SM 
Punkten återkommer nästa Jpk möte. 

 
13. Övriga frågor 
Fråga från Inger Johansson om drevprovsdomare vid andra LA. 
Beslutades att FJ formulerar ett svar till Inger och lägger in även detta i dokument för Arbetsgång för 
Drevprovsredovisning. 
 
14. Nästa möte 
Nästa möte 9 okt. kl 19.00 

  
 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli 

föremål för ändring av SBIK/BCS 

Vid protokollet Justeras 
 

Sven Granström Alla i gruppen 
 

/Sven Granström/ 
 

 
 
 
           Bilaga 1 
 

 

Antal Viltspår 2019 (per 20190827)
Lokalklubb Antal prov Därav Beagle

Bergslagen 11  

Gävle/Dala

Sydsvenska 10 5

Värmland/Dal 114 30

Östsvenska 21 14

Östergötland 10 1

Jämtland/Härjedalen

Västerbotten 5

Övriga 9 9

180 59
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           Bilaga 2 

 

Reseersättning till nedan specificerade arrangemang - förslag för säsongen 2019/2020 

Under 2018 gjorde Svenska Beagleklubben ett underskott på ca 109.000 kr, innevarande år 

pekar även det på ett förlustår. Jpk har med anledning av detta fått ett uppdrag av ordförande att 

titta på besparingar inom sitt område.  

 

Följande reseersättningar är utbetalda 2018 

16.000 kr för regionuttagningar till Beagle-SM (4000 kr/region). 

9.000 kr till Klöv-SM. 

3.699 kr Småhunds-SM (endast två deltagare har yrkat på ersättning)  

19.267 kr till Nordiska Mästerskapen.  

Dessutom skiljer den ersättning som utbetalas från 11 kr/milen på Klöv-SM till 18.50 kr till 

Småhunds-SM och NM. Totalt utbetalt 47.966 kr i reseersättning.  

 

Förslag att ingen regionersättning utgår utan BCS utbetalar till samtliga deltagare vid SM-

tävlingarna och Nordiska Mästerskapet en enhetlig ersättning på 10 kr/mil, vid avstånd under 

30 mil enkel väg utgår ingen ersättning. Ersättning skall utbetalas endast från bostaden till 

tävlingscentrat ToR, Ingen ersättning utgår för körning till bl.a. provrutor. Detta gör en 

besparing på ca 20.000 kronor 

 

 
 

 

           Bilaga 3 
 

SLOPAT RESEBIDRAG TILL HUNDÄGARE VID TÄVLINGAR FÖRSLAG INFÖR 

FRAMTIDEN TILL BF 2020  

JpK föreslår härmed att de centrala stöd som i framtiden ska utbetalas enbart ska gå till de 

arrangerande klubbarna. Motiveras med att en start i ett mästerskap bör kunna ge sådan PR för 

de deltagande hundägarna att det är värt att stå för resekostnaden på annat sätt än med bidrag 

från BCS. 

Det centrala stödet som utgår ska framförallt täcka kostnader för resa och uppehälle till domare 

och övriga funktionärer som behövs för att klara av arrangemanget.   

 
 


