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  Protokoll fört vid möte via Google Meet i JpK 2021-03-23 kl. 1900 

Närvarande: Sven Granström (SG), Göte Roman (GR) Anders Riddaregard (AR), Leif 

Festin (LF) och Folke Johansson (FJ) sammankallande.  

Ej  Närvarande: Björn Aspelin (BA) 

 

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. Viltspårsinfo 

GR informerade om att det är 6 st Lokalavdelningar som arrangerar viltspår. Önskemål att  

flera LA startar upp viltspårsverksamhet. 

 

7. Innevarande drevprovssäsong 

Antal starter för närvarande 270 st, varav 2 st är RR-prov, några prov kvar att redovisa.  

Ett aktuellt drevprov diskuterades och tolkningen av drevprovsreglernas kapitel 4.6 om 

lovliga drevdjur. Mötet beslutade att lovliga djur att driva enligt kapitel 4.6 gäller enbart 

under respektive drevdjurs lovliga jakttider. Bedömning i det aktuella fallet skall därför ske 

enligt kapitel 5.1, ”icke tillåtet drevdjur” och poäng skall sättas endast moment på 1, 8 och 9. 

JpK hänvisar aktuellt prov till ny behandling i kollegium. 

  8. Kommande säsongs ev. drevprovstävlingar, SM Hare, SM Klöv, NordM och        

SmåhundsSM 

  NordM 26 – 27 november i Norge. Representanter till NordM skall vara 3 bästa hundarna      

  enligt bästalistan hare 20/21.       

  SM Hare, på tur att arrangera är region Norr N. SG tar kontakt med regionen. 

  SM Klöv, AR kollar om region Mitt kan åta sig arrangemanget. 

  Småhunds-SM, där skall vi anmäla två namn till en ny arbetsgrupp till senast 1 maj 2021. 

  Beslut om namn tas vid nästa BCS möte. 
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9. Skrivelse VBIK 

En diskussion om skrivelsen vidtog och rekommenderades att överlämna den till 

regionerna för diskussion.  

 

10. Övriga frågor 

Genomgång av sista revisionen av drevprovsreglerna, efter att svaren i remiss 2 inarbetats. 

FJ tillägg under 4.6 tas bort på grund av jakttider på hjort ej stämmer överens med 

förslaget. Frågor uppkom om vissa punkter i reglerna. Beslutades att sista revisionen av 

drevprovsreglerna skickas ut till Lokalavdelningarna för information. Några större 

förändringar kommer inte att kunna läggas in. 

 

11. Nästa möte 

21 april kl 19.00 via Google Meet 

 

12. Avslutning 

  FJ tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet 

 

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/ 

           

 

 

 

 

 


