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Svenska Beagleklubben
Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 7 efter BF 2016.
Tid: 2017-06-01
Plats: Via telefon
Närvarande:

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

Anmält förhinder:

-

Ordförande
V.ordf./Kassör
Sekr., (Webmaster, AK)
Ledamot (JpK)
Ledamot, bitr.sekr
Ledamot (RedK)
Ledamot (Vsp.ansv.)
Ledamot (UtsK) t o m §9
Suppleant (FK)
Suppleant

§ 1 Mötets öppnande
Catharina hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare.
Göte Roman valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll BCS 2017-03-23 mm
-Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.
- AU-beslut rörande ändring av reglerna för Årets utställningshund 2017, med
uppdelning på tik- resp hanhundslista,lades med godkännande till handlingarna.
- Protokollerades BCS:s enhälliga beslut 2017-04-25, per epost, att tilldela Ragnar
Tauson SBlK:s Förtjänsmärke för sitt omfattande arbete med översättningen av våra
drevprovsregler till engelska, vilket främjar beaglen och SBlK:s drevprovsverksamhet.
§ 5 Bordlagda ärenden
- Förelåg bordlagd skrivelse från Finska Beagleklubben om Nordisk avelsenkät,
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samt förslag från AK till utformning av en svensk version av den Nordiska
avelsenkäten.
Beslutades att godkänna enkäten och uppdra till Ingemar Zentio att publicera den på
klubbens hemsida, samt att dels ta kontakt med Timo Kilpelainen om det fortsatta
samarbetet, samt dels ansvara för sammanställning av enkätsvaren eller uppdra åt någon
annan lämplig person att göra detta.

§ 6 Inkomna och utgående skrivelser/e-post
- SKK angående BPH-förfrågan.
Beslutades att med avstående läggas till handlingarna.
- Dick Wedin – avsägelse från uppdrag i Framtidskommittén.
Beslutades att entlediga Dick Wedin från uppdrag i enlighet med begäran och samtidigt
tacka för det arbete som utförts.
- Anmälan av delegater till Kennelfullmäktige(KF).
Beslutades att Ingemar Zentio och Göte Roman (som ersättare för Folke Johansson som
fått förhinder) vilka representerar klubben vid BF, själva anmäler sig senast 27/7 till SKK
via online-bokning enl SKKs inbjudan.
§ 7 Medlemsenkäten rörande Beagle-SM
- Folke Johansson redogjorde för utfallet av den av BCS tillsatta arbetsgruppens
genomförda enkät, som i sin helhet finns redovisad på klubbens hemsida, varvid
noterades att en stor majoritet, av de som svarat (77%), önskar behålla BeagleSM/Har-SM i sin nuvarande form. Samtidigt önskade nästan hälften av de som
röstade (48%) även att det skulle införas ett kompletterande Beagle-SM, antingen
som ett Allround-SM eller ett Rå-SM.
Beslutades att med detta lägga enkäten till handlingarna.

§ 8 FK-ärenden
- Utkast till regelverk för ett Inofficiellt Rå-SM 2017/18 föredrogs av Håkan Arlestig.
Beslutades att hänskjuta frågan till JPK för vidare beredning inför en ev framställan till BF
2018 om inrättande av ett alternativt SM.

§ 9 JpK-ärenden.
Protokoll från JpK-mötet 2017-05-30 redovisades av Folke Johansson, varvid även frågan
om formerna för beredning av ev förslag till ett alternativt SM att förelägga BF 2018
diskuterades.
Beslutades att uppdra till JPK att i enlighet med beslut i § 8 ovan arbeta fram ett förslag
för BCS att ta ställning till, för att ev föreläggas BF 2018 för vidare beslut.
- Statuter för ”Sten Perssons Minne”, ändring av tävlingsperiod.
Beslutades att tävlingsperioden för ”Sten Perssons Minne” ändras från oktober månad
till att omfatta november månad.
- Uttagningsregler till Småhunds-SM.
Beslutades att godkänna föreliggande förslag till uttagningsregler till Småhunds-SM.
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-

Småhunds-SM, avhålles 2017-11-27 i Ydre och beagle föreslås ledas av Ingemar
Zentio.
Beslutades att utse Ingemar Zentio till lagledare vid Småhunds-SM 2017.
- Nordiska Mästerskapen 2017, avhålles 2017-11-25/26 i Norge, varvid föreslås att Bo
Ynger leder det svenska laget.
Beslutades att utse Bo Ynger till lagledare vid NordM 2017, samt att JPK svarar på
inbjudan.
- ”Bästa hund-listorna” , förslag på återinförande av.
Beslutades att med undanröjande av tidigare BCS beslut, 2016-10-19, §7, återinföra
”Bästa Hund-listorna” i samma form som tidigare.
- Bruksavels- och bruksuppfödarpris, handläggning flyttas till AK.
Beslutades att Ingemar Zentio/AK tar över och uppdrogs att tala med Frida Norell kring
redovisningsansvaret rörande ansökningarna.
§ 10 UtsK-ärenden.
- Tillfällig dispens för Ewa Nielsen och Siv Bengtsson att examinera Bengt-Åke Bogren på
beagle i Broby 30 april 2017.
Beslutades att upplysa SKK om att Bogren utan meddelande till vår LA uteblev från
evenemanget.
- Utseende av Mats Jonsson som examinator på beagle.
Beslutades att utse Mats Jonsson till examinator på beagle.
- Ansökan från Svante Frisk om dispens för Göran Johansson att vara examinator för
beagle vid utställning.
Beslutades att utse Göran Johansson till examinator enl ansökan samt fortsättningsvis.
§ 11 RedK-ärenden.
- Kent Karlstrand föredrog protokoll från Redaktionskommittén.
Beslutades att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
§ 12 Övriga ärenden.
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
Göte Roman
Göte Roman

Ordförande
Catharina Linde Forsberg
Catharina Linde Forsberg

