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 PROTOKOLL       
 

 Art: Beaglefullmäktige (BF)  

   Tid 2002-05-04  kl. 1000 

   Plats: Livgardet, Kungsängen 

 

 Närvarande delegater: 

 Samtliga enligt bilaga 1.  

 

 Närvarande från Centralstyrelsen: 

Christer Nyberg 

Sven-Axel Sundell 

 Catrin Bengtsson 

Bo Ynger 

Jan Johansson 

Berith Uhlén- Svensson 

Leif Sandbäcken 

 

Närvarande från Redaktionskommittén: 

Jan Johansson 

 

 Närvarande från Tävlingskommittén: 

Sven-Axel Sundell (ordf.) 

Erik Klockar 

Catharina Linde-Forsberg 

 

Närvarande från Avelskommittén: 

Andreas Hallengren (ordf.) 

Hannu Rönkä 

 

Närvarande från Datakommittén. 

Lars Olausson 

 

Web-Master 

Hans Andersson 

 

1.  Justering av röstlängd   

     16 lokalavdelningar representerades 20 delegater med 22 röster. 

 

2.  Val av ordförande för BF 2002    

Erik Blomquist valdes att leda förhandlingarna.   

  

3.   Anmälan om protokollföring       
      Bo Ynger valdes till sekreterare         
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4.   Val av justerare tillika rösträknare 

    Bengt Wärnbäck och Alfons Karlsson valdes till justerare tillika rösträknare. 

   

 5.  Godkännande av dagordningen  
  Dagordningen godkändes efter följande tillägg. 

 10b förslag till nya stadgar 

övriga frågor 

 läget stamboken 

 redovisa uttagna hundar till Europapokalen och NM 

 domarutbildningen 

 Västsvenska- våran inställning till rovdjursfrågan? 

 Halland- förslag till extra BF –nya drevprovsregler 

 Östsvenska- värvningskampanjen- utvärdering? 

 Valplistan- krav för att hamna där? 

 

6.  Beslut om närvaro vid mötet förutom delegater och övriga kallade. 

 Mötet beslöt att alla intresserade fick närvara vid förhandlingarna. 

 

7. Fråga om delegaterna har blivit stadgeenligt kallade. 
     Kallelsen har nått delegaterna i stadgeenlig tid. 

 

8. Val av tre personer för att förbereda val av valberedning. 

  Monica Hilton, Allan Westin och Henry Persson utsågs att förbereda 

     val av valberedning. 

 

9. Styrelsens årsredovisningar med balans och resultaträkning, samt revisorer- 

 nas berättelse för 2000och 2001. 
Ingen hade någon erinran. 

 

10.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2000 och 2001 

 Curt-Christer Gustafsson från ÖgBlKgav negativ kritik gällande BCS handläggande av: 

 

 HBlKs motion avseende att öka medlemsantalet, där BCS beslutat om 

bestämmelser som inte har antagits av BF 

 obligatorisk mätning av mankhöjden, beslut togs på BF 1998 om obligatorisk  

mätning. I protokollet från BF 2000 noteras att BCS meddelat  SKK detta och 

att obligatorisk mätning gäller fr o m 1 juli. I mars 2001 kommer beslut om att 

mätningen skall upphöra fr o m juli 2001. BCS har återigen tagit beslut mot BF- 

beslut. 

 HD-frågan, enligt tidigare BF-beslut skall det vara känd HD-status för föräldrar- 

djuren för att få registrera valpar likväl är det BF-beslut på HD-beslut på HD-

frihet för championat. BCS har beslutat lämna bekämpningsprogrammet, samt 

slopa kraven på känd HD-status resp HD-frihet. ÖgBlK menar att detta beslut är 

förhastat och andra lösningar skulle ha prövats, samt att ”Känd HD-status” under 

alla omständigheter skulle ha bibehållits. 
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 Tigrering, ÖgBlK efterlyste information omkring handläggningen av frågan 

i enlighet med BF 2000-beslut.  

 remiss- detaljer drevprovsregler-ÖgBlK menar att tid funnits till ett mer till-

börligt remissförfarande i LA, alternativt en skriftlig omröstning bland BF-dele- 

gaterna. Här ifrågasattes också delar av formuleringen i den genomförda 

omröstningen angående jaktprovsreglerna, där det sades att ”ej avgivna svar 

kommer att betraktas som att man godtog förslagen”. 

 Informationsspridningen från BCS till La fungerar dåligt och det uppmanades till 

en väsentlig förbättring. 

 ÖgBlK menade vidare att ett så viktigt dokument som en utarbetad avelsstrategi 

skulle ha varit ute hos LA på remiss. Att sedan varken LA eller BF-delegater har 

            tillgång  till dokumentet, som man ju rimligen skall arbeta utifrån är ytterst  

märkligt. 

 Flera LA/BF-delegater anslöt sig till den av ÖgBlK framställda kritiken. 

          

10b Förslag till nya stadgar. 

  Stadgarna gicks igenom och vissa redaktionella ändringar gjordes. 

         Enhälligt beslut att punkten ansågs omedelbart justerad efter ändringarna, samt att 

         lokalavdelningarna får de nya stadgarna. 

  

11. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

 Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes och lades till handlingarna. 

 

12. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår, samt  

    beslut om medlemsavgifter.  

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår fastställdes, men önskemål    

fanns att tydligare jämförelse med verkliga utfallet fanns med. 

         Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften 1/1 2003 från 250 kr. till 290 kr  an- 

         togs. 

 

B Beslut om ersättning för resor och telefonkostnader. 

     Oförändrat dvs.        

    Telefonersättning: 

     Ordförande, sekreterare och skattmästare: 650 Kr/år 

     Övriga ledamöter   400 Kr/år 

     Annonsredaktör   Ersättning efter löpande räkning. 

     Resekostnader: 

     SKK:s reglemente för reseersättning skall även gälla SBlK:s ledamöter. 

 

13.    Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  samt val av ordförande 

      BF fastställde antalet ledamöter till sju. 

      ordförande  Christer Nyberg 2 år     nyval 

      v. ordförande              Sven-Axel Sundell 4 år     2000-2004 

    ledamot  Leif Sandbäcken 4 år     2000-2004 

      ledamot  Catrin Bengtsson             4 år     2000-2004 

    ledamot  Bo Ynger  4 år     2002-2006 omval 

    ledamot  Jan Johansson 4 år     2002-2006 omval 

    ledamot  Berith Uhlén-Svensson 4 år     2002-2006  omval 

      Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 

      Revisorer:       omval av Ulf och Anna-Carin Svennebjer 

      Suppleanter:    Maria Karlsson och Barbro Karlsson 

      Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

15. Val av valberedning. 

     Beslut: Curt-Christer Gustafsson valdes på 2 år  (sammankallande),  

     samt Göte Roman och  Dick Wedin på 4 år. 

      Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

16. Motioner till BF 2002    
      Nr.1. RR-diplom från SsBlK 

       Bordlades, BCS fick i uppdrag att bearbeta motionen till nästa regelrevidering. 

. 

  Nr.2   Införande av rena championattitlar (SJCh-Ha, SJCh-Rå, SJCh-Räv) från SsBlK 

            BF beslutade att avslå motionen. 

 

 Nr.3  CK som hund erövrats skall automatiskt bli cert den dagen hunden erövrat SJCh;  

          från    SsBlK        

   BF beslutade att avslå motionen. 

 

 Nr.4  HD-frågan; från G-DBlK 

          Motionen drogs tillbaka av G-DBlK. 

 

 Nr.5. Att inte godkänna rådjur som drevprov; från HäBlK 

          Motionen drogs tillbaka av HäBlK 

 

 Nr.6  Alla hundägare som är med i en svensk lokalklubb skall ha rätt at starta i Beagle SM; 

        från V-DBlK 

.        BF beslutade att avslå motionen. 

 

 Nr.7 1:a pris hare i elitklass skall ingå i jaktprovschampionatet; från J-HBlK  

          BF beslutade att avslå motionen. 

 

Nr.8   Ekonomiskt stöd till LA; från  HBlK 

          Motionen anses besvarad enligt punkt 17 på dagordningen. 

 

Nr.9   HD-frågan; från ÖgBlK 

          BF beslutade att avslå motionen. 

 

Nr.10 Införa obligatorisk höjdmätning av Beagle; från ÖgBlK 

          BF beslutade att bifalla motionärens förslag gällande obligatorisk höjdmätning, men 

          att detta enbart gäller på Svenska Beagleklubbens egna utställningar (LA) 

. 

Nr11  Beaglens färger-tigrering från ÖgBlK 

          BF beslutade att bifalla motionärens yrkande på förslag nr.1. 
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Nr.12 BF-beslut ändras av BCS; från ÖgBlK 

    BF anser att motionen är besvarad. 

        

   

Nr.13  Datasystem för registrering av tävlingsresultat från ÖBlK 

           BF anser att motionen är besvarad 

 

Nr. 14 Införa nytt jaktchampionat SJCH-Ha, SJCh-Rå, SJCh-Räv från ÖBlK 

       BF anser att motionen är besvarad jfr. motion nr. 2. 

 

Nr. 15 Championat för spårhundar från ÖblK 

           BF anser att motionen är besvarad 

. 

 

17.BCS:s förslag till Beagle SM  

 Beslut att 

 Beagle SM arrangeras som 2-dagars prov s.k. elitprov på enbart hare. 

 9 hundar startar ( 3 hundar per region) 

 regionindelning enligt BCS förslag 

 uttagning av hundar till regiontävlingen sköts av regionens lokalavdelningar. 

 BCS förslag till poängräkning godkändes 

 Arrangör är en region  i sänder med start av region syd 

 12.000 Kr disponeras av regionerna till Beagle SM. BCS förslag 

till disponering mellan regionerna godkändes. ( norr får 50 % , samt mitt och syd 

delar på resterande.). 

Punkterna godkändes och ansågs omedelbart justerade. TK lovade att alla LA får de ny- 

reviderade SM reglerna vid drevprovskonferensen 8-9 juni. 

 

18. Svenska Beagleklubben 50 år 2003-information 

      Tid 2:augusti 2003 

      Plats; Plönninge Lantbrukshushållsskola 

      Domare: två eng. domare vid namn David Nicolsson och Marion Hunt är bokade. 

      Curt-Christer Gustafsson kommer att berätta om Svenska Beagleklubbens 50-åriga 

       historia. 

 

19  Övriga frågor 

a) Vara med i Småhunds- SM- ÖBlK  

BF biföll detta under förutsättning att alla hundklubbar deltager även med domare. 

En hund en domare. Vi är positiva till tvådomarsystem.- Önskemål är att tävlingen får 

status som ett ordinarie prov. 

 

b) Stamboken –Lars Olausson 

Denna är nu klar och 622 hundar finns med. 

    

c) Rovdjursfrågan, hur hänger vi med fråga från VBlK 

Bo Ynger informerade från träffen i Öster-Malma, som arrangerades av SKK och 

Svenska Jägarförbundet, där alla drivande hundklubbar var inbjudna. 



         

        6(6) 

d) Extra BF gällande nya drevprovsregler från HBlK 

BF besutade att avslå yrkandet om ett extra BF. 

      

   e)  Krav på valplistan frågade ÖBlK  
        AK redogjorde för kraven. 

      BF beslutade att följa AK:s  rekommendationer. 

 

f)  Hederstecken- förslag Petrus Kastenman, Gösta Persson och Jan Johansson. 

           BF beslutade att bifalla BCS förslag. 

  

g) Uttagna hundar till NM och Europapokalen 2002. 

            NM: Nicko äg. Erik Klockae,      

                    Polka äg.  Elisabeth och Lars-Erik Magnusson 

        Isa äg. Eivin Johansson         

        Reserv nr.1  Bravurs Fokker äg. Markus Turgren 

Europapokalen: SM vinnaren 2001 dvs. Nicko äg. Erik Klockar. 

                     

h)  Domarutbildningen 

Pga att vi vill vara på Livgardet och platsen har blivit uppbokad av militären har vi 

beslutat att senarelägga domarutbildningen en vecka dvs. 8-9 juni, på samma plats 

som BF. Information skickas till alla LA:a ordförande. 

 

i) Medlemsvärvningen, skall kampanjen fortsätta? från ÖBlK 

BF beslutade att kampanjen får fortsätta. 

 

 

20    Ordförande tackade delegaterna för väl genomfört BF och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Bo Ynger, sekr.    Erik Blomquist, ordf. 

 

 

                               Justeras 

 

 

 

Bengt Wärnbäck  Alfons Karlsson     

 

      

  

 

    

        

 



 

 

 

 

 

 


