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Svenska Beagleklubben
Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 10 efter BF 2016.
Tid: 2018-01-18
Plats: Via telefon
Närvarande:

Catharina Linde Forsberg,
Erik Blomquist,
Ingemar Zentio,
Folke Johansson,
Kent Karlstrand,
Ewa Swedare Riddaregard,
Håkan Arlestig,
Björn Aspelin,

Ordförande
V.ordf./Kassör
Sekr., (Webmaster, AK)
Ledamot (JpK)
Ledamot (RedK)
Ledamot (UtsK)
Suppleant (FK)
Suppleant

Ej närvarande:

Göte Roman,

Ledamot (Vsp.ansv.)

§ 1 Mötets öppnande
- Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
- Vi förenade oss i en tyst minut mot bakgrund av Jan-Erik Söderströms bortgång.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
- Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare.
- Folke Johansson valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Åtgärder med anledning av Jan-Erik Söderströms bortgång.
- Beslöts utse Erik Blomquist till protokollssekreterare.
- Håkan åtog sig att hjälpa till att ordna så att klubbens dokument och handlingar
förvarade hos Jan-Erik överlämnas till klubben.
- Några rader om Janne och hans gärningar skall skrivas för kommande nummer av
Beagle.
- Styrelsen bör vara representerad vid begravningen.
- Utskick av handlingarna m.m. inför BF kommer att hanteras av Ingemar Z och Camilla
Gääw.
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-

Ingemar efterlyser handlingar (kommitteérnas verksamhetsberättelser och den
ekonomiska redovisningen för 2016 och 2017) för BF-utskicken till senast den 15
mars 2018.
Ingemar Zentio agerar sekreterare fram till BF.
Information bör gå ut till alla LA att allt från och med nu ska skickas till Ingemar.

§ 5 Genomgång av föregående mötes protokoll: BCS 2017-12-18.
- Ansökningsformulär för internationella drevprov är nu på gång. Folke informerar när
formuläret slutligen är färdigt.
- Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 6 Inkommande/Utgående skrivelser
- Beslöts godkänna Thomas Ericssons ansökan om vidareutbildning på beagle. Punkten
justerades omgående.
- Förslag till revidering av reglerna för Nordiska Mästerskapet har skickats till Norge
och Finland.
§ 7 Inför BF 2018.
- Diskuterades inkomna sju motioner.
- Fem av motionerna berör utställnings/championatreglerna som är låsta till 2022.
Beslöts förelägga BF förslaget till handläggning från SKK dvs. att motionerna inte kan
tas upp förrän vid BF 2020 och att SKK i god tid före nästa fastställelseperiod kommer
att gå ut med förfrågningar och remissförfarande kring utställnings- och
championatsreglerna och i samband med det så kan motionärerna lämna synpunkter
till arbetsgruppen.
- Motion från VbBlK om Sten Perssons minne att proven skall förläggas i oktober.
Beslöts föreslå BF att provet skall förläggas till oktober och november. JpK formulerar
ett svar på motionen.
- Motion från NbBlK om indelning i fyra regioner.
Styrelsen anser att detta inte är en BF-fråga utan den måste lösas inom regionen.
Beslöts att Kent Karlstrand formulerar svar på motionen.
§ 7 UtsK-ärenden.
- Genomgång av UtsK-protokoll från möte 2018-01-16
- Annons för Clubshow på gång.
- Länk även till SKKs utställningar på vår hemsida. Beslöts bordlägga frågan.
- Årsrapporten visar 16% ökning av antalet utställda hundar, 12% fler startade i
Jaktklass och 6% fler Cert har delats ut.
- Årets utställningshund: Ett nytt förslag har utarbetats. Beslöt styrelsen bifalla
förslaget. Punkten justerades omgående.
- Sponsorer till Clubshowen skall omnämnas i den redaktionella texten vid reportage i
Beagle etc.
- Förklarande text om förkortningar, E = excellent etc, av utställningsresultat skall
publiceras i Beagle och på hemsidan.
§ 8 Övriga ärenden.
- Inga övriga frågor var anmälda.

Svenska Beagleklubben BCS möte nr 10 efter BF 2016

§ 9 Mötet avslutas.
- Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Erik Blomquist
Erik Blomquist

Justeringsman
Folke Johansson
Folke Johansson

Ordförande
Catharina Linde Forsberg
Catharina Linde Forsberg

