Svenska Beagleklubben BCS möte nr 4 efter BF 2016

Svenska Beagleklubben
Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 4 efter BF 2016.
Tid: 2016-10-19
Plats: Via telefon
Närvarande:

Catharina Linde Forsberg,
Erik Blomquist
Ingemar Zentio,
Folke Johansson,
Kent Karlstrand,
Jan-Erik Söderström,
Göte Roman,
Håkan Arlestig,

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

Anmält förhinder:

Ewa Swedare Riddaregard
Björn Aspelin,

Ledamot (UtsK)
Suppleant

§ 1 Mötets öppnande
Catharina 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 Genomgång av föregående mötes protokoll BCS 2016-07-12
-Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.
- E-postbeslut angående avtal med SKK om IT-stöd för drevprovsredovisningarna
godkändes i enlighet med dokumentets lydelse (Dnr: 65-2016).
- Avtalsformulär utgörande mottagningserkännande för innehav av SM-Pokalen
godkändes (bilaga, Mottagningsbevis).

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser/e-post
- SKK angående jaktchampionat, med avslag på BCS yrkande (Dnr 64-2016)
- SKK inbjudan till infomöten 19/11 om organisationsutredning, avvaktas
med ev anmälan (Dnr: 64b-2016).
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SKK angående ansökan om dispens för förstagångsparning av en beagletik
efter 7 års ålder, vilken avstyrkes med motivering att meritering saknas.
SKK/UtsK Nr 4/2016 Bestyrelserapport från utställning (Östsvenska
Beagleklubben, 11/6 2016), anonym anmälan rörande hund som blivit
slagen vid tillfället, vilken lägges utan vidare åtgärd till handlingarna i brist
på bevis.
SKK/Disciplinnämnden angående uteslutande av en uppfödare av beagle
med flera raser ur SKK-organisationen.

Beslutades att lägga skrivelserna enligt ovan till handlingarna.

§ 6 Välkomnandet av nya medlemmar
Förelåg fråga om hur stärka välkomnandet av nya medlemmar till Svenska Beagleklubben
och vad som ska skötas centralt respektive ute hos Lokalavdelningarna.
Beslutades att Göte Roman blir centralt medlemsansvarig,
att ett välkomnande ordförandebrev utformas, samt
att nytillkomna medlemmar erhåller välkomnandebrev samt ett exemplar av
den nuvarande broschyren.

§ 7 JpK-ärenden.
Protokoll från JpK-mötet 2016-09- 04 redovisades av Folke Johansson.
Beslutades att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.
-Noterades att ”Bästa hund-listorna” kräver stora resurser för att hållas
uppdaterade.
Beslutades att ”Bästa hund-listorna” slopas efter innevarande säsong, 2016/2017. För
innevarande säsong ska dock listorna vara kvar med de justeringar av reglerna som
föreslogs i JpK-protokollet.
- Lägesrapport lämnades kring oklarheter runt Småhunds-SM 2016.
Beslutades, efter ingående diskussioner, enhälligt att SBlK ej kommer att deltaga i
Småhunds-SM 2016, men är fullt beredda att deltaga i arbetet med att forma ett framtida
arrangemang under förutsättning att det blir ett officiellt prov i enlighet med gällande
regelverk.
Belutades att förklara denna punkt omgående justerad.
- Lägesrapport lämnades rörande status på arbetet med gemensamma drevprovsregler

§ 8 UtsK-ärenden.
Föredrogs av Catharina Linde Forsberg:
- Protokoll UtsK-möte 2016-08-23.
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Beslutades att med godkänna lägga protokollet till handlingarna.
- Protokoll Club Show-kommittémöte 2016-09-22.
Beslutades att UtsK får i uppdrag att inkomma med heltäckande
kostnadsförslag/budget för det tilltänkta arrangemanget (Club Showen), inkluderande
deltagaravgift, att föreläggas BCS senast första delen av november månad.
- Uppföljning av Exteriördomarkonferensen april 2016. Protokoll samt ekonomisk
redovisning saknas fortfarande för en av de samarbetande klubbarna och SKK har
därför inte ännu godkänt konferensen eller betalat ut konferensbidraget.
- Strykning av resultat pga obetald medlemsavgift, information.
- Bara en ringssekreterare trots SKK-krav om två, information.
- Domarinbjudningarna till utställningarna 2017, påminnelse.

§ 9 AK-ärenden.
Föredrogs av Ingemar Zentio:
- Nordiska Avelsdagarna 2016-07-30, skriftlig rapport från Erik Nilsson
Beslutades att med ett tack till Erik Nilsson för hans insatser under Nordiska Avelsdagarna
lägga rapporten till handlingarna.
§ 10 RedK-ärenden.
Föredrogs av Kent Karlstrand:
-Redovisades protokoll från RedK-mötet 2016-09-15, varvid noterades att tidningen
Beagle nr 4 2016 utkommer som planerat första veckan i december.
Beslutades att med godkännande lägga protokollet till handlingarna

§ 11 FK-ärenden
Föredrogs av Håkan Arlestig:
- Redovisades protokoll från FK-mötet 2016-10-17, varvid noterades att arbetet med Råalt. Allround SM bör accelereras för att hinna föreläggas BF 2018.
Vidare noterades att behovet av framtagande av ny broschyr bortfallit.
Beslutades att Folke Johansson blir sammankallande i arbetsgruppen för Rå- alt Allround
SM, med målsättning att förslag föreligger inför BF 2018. Övriga ledamöter i arbetsgruppen
är Bo Ynger från JpK samt Håkan Arlestig och Madeleine Bäck från FK.

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

Vid protokollet
Jan-Erik Söderström
Jan-Erik Söderström

Justeringsman
Ingemar Zentio
Ingemar Zentio

Ordförande
Catharina Linde Forsberg
Catharina Linde Forsberg

