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 Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2020-03-10 kl. 1900 

Närvarande: Sven Granström (SG), Björn Aspelin (BA) 
 Anders Riddaregard (AR), Leif Festin (LF), Göte Roman (GR) 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. 
Östsvenska och Östergötland är dom två föreningar som inlett provverksamheten. Ett antal 
förfrågningar har gjorts angående vänskapskampen, sista datum för intresseanmälan är den 20 mars. 
 
7. Innevarande Drevprovssäsong 
Sten Perssons minne för gångna säsongen utvärderat och vinnare utsedd. 
Till dagens datum är 445 prov inregistrerade till SKK, FJ tror att vi kommer att närmare upp emot 475 
st prov. Det är rekord över inrapporterade prov.  
Utbildning av domare, fullmäktige och kommissarie (Domarutbildning). LF, FJ och AR tar fram ett 
förslag på utbildning att redovisas vid nästa JpK möte. 
JpK/Björn Aspelin påminner LA att lämna in dispensensökningar (senast 5 maj) för att anordna 
drevprov i samband med domarkonferenser. 

 
8. Framtida SM-tävlingar, ett ”Allround-SM 
GR informerade om gruppens förslag, ett Klöv-SM och ett Beagle-SM. Efter vissa diskussioner 
enades gruppen om att ett Klöv-Räv SM och ett Har-SM skall arrangeras i framtiden. GR och SG 
upprättar tävlingsregler och skickar ut det till JpK för yttrande.  

 
9. Motioner till BF 
Motion från Norrbotten angående start vid jaktprov, gruppen enig att avslå motionen. FJ skriver 
ett svar på motionen. 
Motion från Skaraborg ang. uttagning till Har-SM, gruppen enig att avslå motionen. GR och SG 
skriver ett svar på motionen. 
Motion från Sydsvenska om ändring av Utst. och Championatsregler. LF formulerar ett svar på 
gruppens synpunkter. 
 
10. Svar på skrivelse från NnBIK 
Skrivelsen till NnBIK redovisades och samtliga var eniga om innehållet och FJ skickar svar till NnBIK 
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11. Verksamhetsberättelse - Utkast 
FJ redovisade ett preliminärt utkast. 

 
12. Övriga frågor 
Inga frågor 
 
 
13. Nästa möte 
FJ kallar till nästa JpK möte om behov uppstår före nästa BCS möte som är den 21 april  

 

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/ 
           


