
SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 
 
PROTOKOLL 
 
Beaglefullmäktige (BF) 
2012-05-05, kl. 10.00 
Scandic hotell, Södertälje 
 
Närvarande delegater: 
 
Petra Karlsson Sydsvenska BlK 
Zerny Ekstrand Sydsvenska BlK 
Folke Johansson Sydsvenska BlK 
Lars-Gunnar Svensson Västsvenska BlK 
Micael Algotsson Skaraborgs BlK 
Stig Hoffman Gotlands BlK 
Lena Svensk Östergötlands BlK 
Helene Rundqvist Östsvenska BlK 
Roger Pålsson Östsvenska BIK 
Allan Westin Mälardalens BlK 
Henry Persson Värmland Dals BlK 
Sixten Österlund Bergslagens BlK 
Björn Aspelin Gävle-Dala BlK 
Lotta Magnusson Nedre Norrlands BlK 
Kent Karlstrand Jämtland-Härjedalens BlK 
Lars-Erik Persson Västerbottens BlK 
Erik Nilsson Norrbottens BlK 
 
Närvarande hedersledamöter: 
Curt-Christer Gustafsson. 
 
Närvarande centralstyrelsen: 
Catharina Linde Forsberg, ordf. 
Erik Blomquist, v ordf., kassör 
Ingemar Zentio, sekr 
Martin Aldén, medl.ansv. 
Monica Hilton (AK) 
Claes-Göran Larsson (JpK) 
Ingemar Zentio (Webmaster, AK) 
Ewa Swedare (UtsK) 
Johan Gustavsson (JpK) 
 
Närvarande redaktionskommittén: 
Erik Blomqvist (t.f. redaktör) 
Ingemar Zentio  
 
Närvarande jaktprovskommittén: 
Claes-Göran Larsson (sammankallande) 
Folke Johansson 
Johan Gustavsson 
Dick Wedin 
 
Närvarande avelskommittén: 
Ingemar Zentio (sammankallande) 
Monica Hilton  
Catharina Linde-Forsberg  
 
 



 
Närvarande utställningskommittén: 
Ewa Swedare (sammankallande) 
Karin Festin 
Catharina Linde Forsberg 
 
Förteckning över bilagor: 
Bilaga 1  Fullmakt 
Bilaga 2  Justering av punkterna 16 – 18 
 
 
1.   Justering av röstlängd . 
 

 14 lokalavdelningar representerades av 17 delegater med 18 röster. Fullmakt lämnades in av 
Västsvenska BIK. Se bilaga 1. 
 

2.  Val av inom sig eller utom sig av ordförande för BF  2012 
 
  Anso Pettersson från SKK/FK valdes att leda årets förhandlingar. 
 
3.  Styrelsen anmälan om protokollförare vid mötet.  
 
  Ingemar Zentio utsågs att föra protokoll vid förhandlingarna. 
 
4.  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 

justera protokollet. 

 

  Lars-Gunnar Svensson och Henry Persson 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 SBlK:s stadgar ska gälla. 

 

6.  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 

 

  Kallelsen, inklusive stadgeenliga dokument kom alla delegater tillhanda drygt fyra veckor 

innan BF. BF ansåg mötet behörigen utlyst. 

 

7.  Fastställande av dagordningen. 

 

  Dagordningen godkändes med tillägget att BCS förslag till Allround SM flyttas till punkt 

11. 

 

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

 

  Lotta Magnusson, Kent Karlstrand och Björn Aspelin utsågs att förbereda val av 

valberedning. 

 



9.  Styrelsen verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse. 

-  Delegaterna gavs tillfälle att läsa igenom de tidigare utdelade 

verksamhetsberättelserna. Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till 

handlingarna. 
 

-  Erik Blomqvist redogjorde utförligt för de ekonomiska rapporterna. Konstaterades att 
klubbens resultat för 2010/2011 är positivt. Den ekonomiska redovisningen 
godkändes och de ekonomiska rapporterna lades till handlingarna. 

 
-  Revisionsberättelserna för 2010 och 2011 upplästes. Inga kommentarer lämnades. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning sam be slut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust . 

 
  Balans- och resultaträkningen fastställdes för 2010 och 2011. Beslöts  att resultatet 

balanseras i ny räkning. 
 
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givi t styrelsen.  

-  Angående medlemslista på hemsidan:  Erik Blomqvist har kontrollerat upp 
detta och informerade om att vi på grund av svensk lagstiftning inte kan 
publicera någon sådan på hemsidan. 

 
-  BCS förslag till Allround SM:  Trots att ärendet på uppdrag av föregående BF redan 

först varit ute på remiss till alla LA, och att det av BCS därefter utarbetade förslaget 
har legat ute på SBlK:s hemsida sedan länge, framkom under BF en del nya 
synpunkter, ffa frågan om klubben har ekonomi och övriga resurser som krävs för 
ytterligare ett större arrangemang. Betonade BF:s ordförande vikten av att LA 
verkligen tar sitt ansvar för att besvara alla fråg eställningar som BCS skickar 
till dem.                                                                                                                     
Beslutades  efter omröstning att förslaget i sin nuvarande utformning avslås, och att 
det behövs en ytterligare översyn av ffa ekonomi och organisation för detta 
arrangemangs genomförande. 

 
12. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor  
  
 AKs ordförande redogjorde bl a för arbetet sedan föregående BF med att ta fram en ny 

form för uppdatering av hanhundslistan, samt den nya tiklistan efter samma principer, 
vilka båda nu är i funktion och uppdateras regelbundet. Dessutom för det arbete som AK 
har haft med DNA-testerna för bl a MLS, och våra svenska bidrag till utvecklingen 
internationellt av tester för fler sjukdomar, om än ovanliga, som finns i vår ras. 
Informerades också om till alla LA utsänt förslag till reviderat RAS. Då svarsfrekvensen 
från LA varit anmärkningsvärt låg kommer ytterligare ett utskick att ske till LA eftersom 
SBlK behöver kunna redovisa till SKK att förslaget är väl förankrat inom klubben. 
Betonade BF:s ordförande ånyo angelägenheten av att  lokalavdelningarna 
verkligen tar sitt ansvar för att besvara de remiss er de får från BCS. Också i de fall 
LA inte har några synpunkter i en särskild fråga så  behöver de redovisa detta i ett 
svar till BCS.  

 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
 Mötet beslöt  ge styrelsen ansvarsfrihet för de gångna verksamhetsåren. 



 
14. A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetspla n. 
 
 Verksamhetsplanen fastställdes, med undantag av arrangerandet av Allround-SM 2013, 

enligt §11 ovan. 
 
 B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget gör  kommande verksamhetsår . 
 Erik Blomquist redogjorde för BCS förslag till rambudget vilken fastställdes.   
 
15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.  
 
 BF beslöt att antal ledamöter ska var oförändrat, ordförande + 6 ordinarie ledamöter + 2 

suppleanter. 
 
16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och supplean ter.  
 
 Mötet valde till 
 ordförande Catharina Linde Forsberg  omval 2 år 
 ledamot  Folke Johansson  nyval 4 år 
 ledamot  Ewa Swedare  nyval 4 år 
 ledamot  Göte Roman   nyval 4 år 
       ledamot (fyllnadsval) Erik Blomquist  omval 2 år 
 ledamot, 1:e suppl. Kent Karlstrand   nyval 2 år 
 ledamot, 2:e suppl. Björn Norlin   nyval 2 år 
 
 Ingemar Zentio och Claes-Göran Larsson kvarstår till BF 2014. 
 
17.  Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enlig t § 9 i SBlK stadgar.  
 
       Mötet valde till 
 revisor  Svante Schelin   omval           2 år 
 revisor  Staffan Damell  omval           2 år 
 revisorssuppleant Anne Ljunggren Schelin  omval           2 år 
 revisorssuppleant Bitten Persson  omval           2 år 
 
18.  Val av valberedning enligt § 10 i SBIK stadgar.  
  
 Mötet valde Sven-Axel Sundell som sammankallande i valberedningen på 2 år, samt 

Henry Persson på 4 år. Erik Klockar kvarstår i 2 år. 
 
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16 – 18  
 
 Mötet beslöt  om omedelbar justering av punkterna 16 – 18 (bilaga 2) 
 
20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till BF  eller som av lokalavdelning 

anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktig e. 
 

• Motioner till BF . 
 
Motion om kravet för jaktchampionat (NbBlK) 
Motionen avslås  med följande kommentar: 
De nuvarande championatsbestämmelserna är låsta fram till 2016-12-31 med 
möjlighet att revidera i anslutning till att de nya drevprovsreglerna tas i bruk. 
 



Motion om återinförande av elitprov och tvådagarskv al inför uttagning till SM 
(VBIK) . 
Motionen avslås  med följande kommentar: 
Eftersom elitprov inte krävs för jaktchampionat ser vi ingen motivation för att 
återinföra detta. För närvarande använder sig alla regioner av tvådagarsprov vid 
uttagningar till SM 
 
Motion om meritering för jaktchampionat (NbBlK). 
Motionen avslås med följande kommentar: Om en beagle som inte har rasens alla 
karaktärsdrag och/eller som har dålig tillgänglighet blir SE JCh så är det risk för att 
den kommer att användas i avel, vilket står i strid med SBlK:s stadgar §1 Vi ka  också 
konstatera att alla de övriga drivande specialklubbarna har krav om lägst Good (Bra) 
på utställning för SE JCh.  
 
Motion ang redovisningen i tidskriften Beagle (ÖgBl K). 
Efter redovisning av bakgrunden till utebliven publicering av drevprovsresultaten 
under en provsäsong, och påpekande om tidigare BF-beslut att alla klubbens 
verksamheters resultat skall publiceras i Beagle ansåg BF i enlighet med BCS förslag 
motionen besvarad. 
 
Motion angående vargfrågan (ÖBlK). 
Motionen avslås  med följande kommentar: Vällovligt syfte, BF ger BCS i uppdrag att 
arbeta vidare i motionens anda. 
 
Motion angående tillgång till drevprovsdomare (ÖBlK ). 
BF beslöt i enlighet med BCS förslag att rekrytering och utbildning av enskilda 
domare ska ligga på Lokalavdelningarna. Centralt och framför allt regionalt ska vi om 
möjlighet finns stötta varje LA med utbildningsmaterial och en central eller regional 
domarkonferens. 
 
Motion Ungdomssatsning – Framtidens jägare (J-HBlK) . 
Vällovligt syfte, BCS ser möjligheten att någon av styrelsens ledamöter känner ett 
särskilt engagemang i ungdomsfrågorna, och kunde tänka sig att vara idégivare och 
koordinator för LA:s ungdomsarbete. BF beslutade i enlighet med BCS förslag. 
 
Motion angående kriterierna för årets utställningsh und (NbBlK) 
Motionen avslås . 
 

• BCS förslag till Drevprovsregler. 
JpK/Claes-Göran Larsson redogjorde för läget beträffande regelrevideringsarbetet. 
Regelpaketet har varit på remiss till LA i flera omgångar, och LA:s synpunkter har 
beaktats i diskussionerna och förhandlingarna med de övriga medverkande drivande 
klubbarna. På grund av att Svenska Stövarklubben i ett mycket sent skede har 
meddelat att de hoppar av samarbetet har revideringen blivit avsevärt försenad och 
något slutligt gemensamt förslag finns inte klart i tid för BF. Eventuella ytterligare 
synpunkter på beaglespecifika detaljer i regelpaketet kan av LA lämnas till JpK 
ytterligare någon tid framöver.   
 

• BCS förslag till Championatsregler. 
Då förslaget till championatsregler bygger på att det nya regelverket för drevproven 
genomförs kunde detta i avvaktan på beslut om de förra endast redovisas och 
diskuteras.  
 
 
 



• BCS förslag till mottagare av SBlK:s Hederstecken. 
 
Beslöt BF i enlighet med BCS förslag att tilldela SBlK:s Hederstecken (Guld) till: 
Folke Johansson, SsBlK 
Erik Klockar, ÖBlK 
Dick Wedin, NnBlK 
Ingemar Zentio, SsBIK 

 
21. Mötets avslutande. 
 
 Ordförande vid BF, Anso Petersson, avslutade förhandlingarna och tackade 

delegaterna för ett väl genomfört möte. Anso överlämnade därefter 
ordförandeklubban till Catharina Linde Forsberg, som tackade BF för förnyat 
förtroende för den kommande tvåårsperioden. Därefter avtackades de avgående 
styrelseledamöterna Martin Aldén, Johan Gustavsson och Monica Hilton. 

 
Protokollförare: 
 
 
 
Ingemar Zentio, sekreterare  Anso Petersson, ordförande 
      
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Lars Gunnar Svensson   Henry Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


