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Plats: Via telefon
Närvarande:

Catharina Linde Forsberg,
Erik Blomquist
Ingemar Zentio,
Folke Johansson,
Kent Karlstrand,
Ewa Swedare Riddaregard
Jan-Erik Söderström,
Göte Roman,
Håkan Arlestig,
Björn Aspelin,

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

Anmält förhinder:

Camilla Gääw

Ledamot, (AK)

§ 1 Mötets öppnande
Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare.
Kent Karlstrand valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Genomgång av föregående mötes protokoll BCS 2016-05-25
Jan-Erik och Göte avrapporterade sina uppdrag rörande SM-pokalen, dess försäkring och
historik.
Beslöts att fortsättningsvis skall innehavaren av pokalen kvittera mottagandet och
erinras om värdet av densamma samt säkerställa att giltig hemförsäkring finnes som
täcker ev förlust av pokalen. Jan-Erik tar fram förslag på kvittenshandling för ändamålet.
Beslöts att därmed godkänna protokollet och att lägga det till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser/e-post
• Avtal om SKK:s IT-stöd
Beslöts att bordlägga detta till kommande möte
• Avelskonferensen i Finland
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AU har tagit beslut om att uppdra åt Erik Nilsson att representera Sv Beagleklubben
vid konferensen. För uppdraget utgår ersättning för havda kostnader med upp till
4500:-, mot kvitto.
Beslöt BCS att godkänna AU:s beslut.
•

Skrivelse från Dick Wedin
– Styrelsen noterar att svar har lämnats, och beslutar att i övrigt lägga skrivelsen
utan åtgärd till handlingarna.

•

Information från SKK om Nordic Dog Shows, som delvis ska ersätta de Internationella
utställningarna med början år 2018.

§ 6 Översyn av kommittéernas arbetsordningar
Catharina redogjorde för bakgrunden där konstaterades att arbetsordningarna skapades
år 2008, och har sedan dess ej reviderats. Vidare har en kommitté tillkommit under
senare år, Framtidskommittén.
Beslutades att respektive kommitté skall göra en översyn av sina arbetsordningar och
senast 2017-01-01 inkomma till BCS med förslag till revidering.
§ 7 JpK-ärenden.
Protokoll från JPK-mötet 2016-07-05.
- Förslag angående "Allround-SM" för Beagle.
Konstaterade BCS att liknande tankar tidigare framförts från FK.
Uppdrogs åt JPK och FK att tillsammans bereda frågan och att senast 2016-1001 presentera en gemensam arbetsgrupp.
Beslöts att därmed godkänna protokollet och att lägga det till handlingarna.
-

Jaktligt ”Multichampionat”.
Folke informerade om att SKK/JhK ännu inte tagit ställning till vår förfrågan om
möjligheten att införa jaktliga ”Multichampionat”.

-

BF-beslutet om SEJCh(DovVilt) istället för SEJCh(Hjort).
SKK har meddelat att man bordlagt frågan i avvaktan på att man har fått in
förslagen till nya drevprovsregler från samtliga klubbar.

§ 8 UtsK-ärenden.
- Redovisades protokoll från Exteriördomarkonferensen 2016-04-07.
-Redovisades mötesanteckningar från UtsK-mötet 2016-06-02.
-Ny exteriördomare för beagle är Petra Högberg från Ramvik i Ångermanland.
-Club Show 2018 arrangeras den 3 juni, och preliminärt i Norrköping.
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§ 9 AK-ärenden.
Camilla Gääw har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i BCS och
sammankallande i AK.
Beslutades att bevilja Camilla Gääw entledigande från sina uppdrag, och samtidigt tacka
för det arbete hon nedlagt för klubbens räkning.
Utsågs Ingemar Zentio som sammankallande i AK tills vidare.
-Ev.brev till uppfödare som inte följer RAS.
Beslöts att bordlägga frågan.
-Uppdatering av RAS
Beslöts att bordlägga frågan.
§ 10 RedK-ärenden.
-Redovisades protokoll från RedK-mötet 2016-06-13.
Beslöts att med godkännande lägga protokollet till handlingarna
-Arbetet med Beagle nr 3/2016 går enligt plan, deadline är den 15/7 för
redaktionellt material, och tidningen kommer att distribueras ut under september
månad.
§ 11 FK-ärenden
Håkan rapporterade att inget möte i FK förelegat sedan senaste BCS. Närmaste möte
äger rum i augusti.

§ 12 Övriga ärenden.
Förelåg inga övriga ärenden.
§ 13 Mötets avslutande
Catharina tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Jan-Erik Söderström
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Justeringsman
Kent Karlstrand
Kent Karlstrand

Ordförande
Catharina Linde Forsberg
Catharina Linde Forsberg

