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§ 1 Mötets öppnande.
- Catharina Linde Forsberg hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
- Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare.
- Ingemar Zentio valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Val av mötessekreterare
- Kent Karlstrand valdes till mötessekreterare.
§ 5 Genomgång av föregående mötes protokoll (BCS 2018-03-15; 2018-04-05)
- Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Inkomna och utgående skrivelser/epost
Inkomna
- Skrivelse från Bergsslagens Beagleklubb angående kontroll av drevprovsresultaten.
Skrivelsen lämnas över till den nya styrelsen för vidare behandling.
- Skrivelse från SKK angående IT-stödet för ”Arrangera Jaktprov”. Presenteras vidare vid
Beaglefullmäktige
Utgående
- Förnyad propå skickad av Catharina Linde Forsberg till Norge och Finland angående det
reviderade förslaget av reglerna för Nordiska Mästerskapet.
§ 7 Beaglefullmäktige
- Konstaterades att den tidigare beslutade och utskickade ”Vem gör vad-listan”
fortfarande är aktuell.
§ 8 JpK-ärenden
- Folke redogjorde för Östermalma-mötet där material och presentationerna var
utskickade sedan tidigare.
- Beskedet om att IT-stödet ”Arrangera Jaktprov” nu inte kommer levereras enligt plan,
och där det heller inte finns någon ny tidplan, diskuterades. SKK vill ha besked senast 1
juni 2018 om klubben fortsatt vill delta i utvecklingsarbete. Mötet diskuterade kring att
ett fortsatt engagemang borde villkoras. Frågan lämnas över till ny styrelse.
- Folke kommer att rekrytera förstärkning till regelgruppen.
§ 9 AK-ärenden
- Camilla Gääw arbetar vidare med uppdateringen av RAS.
§ 10 UtsK-ärenden
- Ny beagledomare: Anita Whitmarsh
§ 11 RedK-ärenden
- Överlämning är gjord, i form av lathund, till ny redaktör.
§ 12 Övriga ärenden
- Göte Roman lyfte frågan om rambudgeten och det föreslagna arrangemanget KlövviltsSM. Erik Blomqvist redogjorde för synsättet och arbetssättet vid framtagande av
rambudget. Konstaterades att kostnaden får arbetas in vid eventuellt beslut om att
arrangera Klövvilts-SM.
- Catharina Linde Forsberg lyfte frågan kring klubbens arkiv så att denna information tas
med till den nya styrelsen. Klubbens arkiv finns i stadshuset i Bollnäs, där finns
exempelvis arkivexemplar av vår tidning t o m nr 1 2018 och styrelseprotokollen fram till
år 2010.

§ 13 Nästkommande möte
- Nästkommande möte sker i den nya styrelsen efter Beaglefullmäktige.
§ 14 Mötet avslutas.
- Catharina tackade för visat intresse och förklarade detta sista möte i denna
styrelsekonstellation avslutat.
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