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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN 
 
PROTOKOLL 
 
Beaglefullmäktige (BF) 2016 
2016-04-23, kl.10.00 
Scandic hotell, Södertälje 
 
Närvarande delegater: 
 
Petra Karlsson Sydsvenska 
Peter Landsjö  Sydsvenska 
Lars-Gunnar Svensson Västsvenska 
Jonatan Fredriksson Västsvenska 
Micael Algotsson  Skaraborg 
Anders Riddaregard Gotland 
Leif Festin   Östergötland 
Erik Klockar   Östsvenska 
Michael Dahlgren Östsvenska 
Ragnar Tauson Mälardalen 
Bengt Wärnbäck Värmland/Dals 
Sixten Österlund  Bergslagen 
Rolf Sjöblom   Gävle-Dala 
Bernt Nilsson  Gävle-Dala 
Lotta Magnusson  Nedre Norrland 
Martin Larson   Jämtland/Härjedalen 
Alfons Karlsson Västerbotten 
Erik Nilsson   Norrbotten 
Anders Berglund Norrbotten 
 
Närvarande hedersledamöter: 
Curt-Christer Gustafsson 
 
Närvarande centralstyrelsen: 
Catharina Linde Forsberg, ordförande 
Erik Blomquist, vice ordförande, kassör 
Ingemar Zentio, sekreterare  
Ewa Swedare  
Folke Johansson 
Göte Roman 
Kent Karlstrand 
 
Närvarande redaktionskommittén: 
Kent Karlstrand (Redaktör, sammankallande) 
Erik Blomqvist  
Ingemar Zentio  
Bitte Nyberg 
Catharina Linde Forsberg (ansvarig utgivare) 
 
Närvarande jaktprovskommittén: 
Folke Johansson (sammankallande) 
Dick Wedin 

Lars-Gunnar Svensson 

 

Närvarande avelskommittén: 

Ingemar Zentio  

Catharina Linde Forsberg 
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Närvarande utställningskommittén: 

Ewa Swedare (sammankallande) 

Bernt Nilsson 

Karin Festin 

Catharina Linde Forsberg 

 

Närvarande framtidskommittén: 

Håkan Arlestig (sammankallande) 

Dick Wedin 

 

Förteckning över bilagor: 

Bilaga 1  Fullmakt Sydsvenska Beagleklubben 

Bilaga 2  Fullmakt Nedre Norrlands Beagleklubb 

Bilaga 3  Justering av punkterna 15 – 18 

 

Mötet inleddes av Catharina Linde Forsberg med en parentation över hedersledamot Sven Brelin. 

 

1. Justering av röstlängd 

 

14 lokalavdelningar representerades av 19 delegater med 21 röster. Fullmakt lämnades in av 

Sydsvenska Beagleklubben och Nedre Norrlands Beagleklubb. Se bilaga 1 och 2.  

 

2. Val av inom sig eller utom sig av ordförande för BF 2016 
 
  Lars O. Törnkvist valdes att leda årets förhandlingar. 
 
3.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 
  Kent Karlstrand utsågs att föra protokoll vid förhandlingarna. 
 
4.  Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall 

justera protokollet 
 
  Erik Klockar och Bengt Wärnbäck valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll och vara 

rösträknare vid behov. 
 
5.   Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 

mom. 6 
 
  Beslutades att det som står i Svenska Beagleklubbens stadgar ska gälla vid mötet. 
 
6.  Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 
  Kallelsen, inklusive stadgeenliga dokument, kom alla delegater tillhanda senast fyra veckor innan 

BF. BF ansåg mötet behörigen utlyst. 
 
7.  Fastställande av dagordningen 
 
  Dagordningen godkändes och fastställdes utan ändring eller tillägg.  
 
 
8.  Val av tre personer att förbereda val av valberedning enligt punkt 18 
 
  Lotta Magnusson, Petra Karlsson och Alfons Karlsson utsågs att förbereda val av valberedning. 
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9.  Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning samt 
revisorernas berättelse 

- Catharina Linde Forsberg presenterade medlemsutvecklingen och verksamhetsberättelserna 
sammanfattningsvis. Folke Johansson redogjorde mer i detalj för jaktprovskommitténs arbete. 
Medskick till lokalavdelningar att uppfödarna har en viktig roll i medlemsutvecklingen genom 
att se till att valpköparna anmäls som nya medlemmar.    
 

- Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna. 
 

- Erik Blomqvist hänvisade till de ekonomiska rapporterna 2014/2015. Den ekonomiska 
redovisningen godkändes och de ekonomiska rapporterna lades till handlingarna. 

 

- Revisionsberättelserna för 2014 och 2015 upplästes. Inga kommentarer lämnades. 

10.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
vinst eller förlust. 

 
  Balans- och resultaträkningen fastställdes för 2014 och 2015.  
  BESLUT: Resultatet på 9 631 kr för 2014 samt 48 281 kr för 2015 balanseras i ny räkning. 
 
11.  Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen. 
   
  Inga uppdrag gavs till styrelsen vid föregående BF. 

12. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 
  
 Ingemar Zentio redogjorde för avelskommitténs arbete sedan föregående BF. Några av de större 

aktiviteterna som redovisades var att hanhunds- och tiklistan uppdateras ca 10 ggr/år och att 
avelsrådgivning har bedrivits som ett komplement till lokalavdelningarnas avelsråd. Glädjande 
stor efterfrågan på beaglevalpar kan konstateras. Utskick till uppfödarna planeras. Redogörelsen 
godkändes.  

 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
  
 BESLUT: Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 och 
 verksamhetsåret 2015. 
 
14. A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

  
 Justering av verksamhetsplanen för att tydliggöra att klubben både arrangerar och deltar vid 

NordM. Folke Johansson informerade om att det är tveksamt om det kommer att arrangeras 
något Småhunds-SM 2016. Diskussion fördes kring medlemshanteringen och specifikt de fel som 
uppstått pga. uppdateringar i SKK’s medlemshantering. Instruktion för hur detta ska hanteras 
finns på Svenska Beagleklubbens hemsida. 

 BESLUT: Verksamhetsplanen fastställdes efter justering avseende NordM. 
 
 B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår 
  
 BESLUT: Rambudget fastställdes.  
 
 C: Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
  
 BESLUT: Medlemsavgifterna lämnas oförändrade, 310 kr/år samt 50 kr/år för familjemedlem. 
 
15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
 

 Valberedningen förslår att antalet ordinarie ledamöter ska utökas från sex ledamöter till åtta 
ledamöter.  

 BESLUT: BF beslöt att antal ledamöter ska vara ordförande, åtta ordinarie ledamöter samt två 
suppleanter. 
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16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter 
 
 Mötet valde till: 
 ordförande Catharina Linde Forsberg  omval 2 år 
 ledamot  Folke Johansson  omval 4 år 
 ledamot  Ewa Swedare   omval 4 år 
 ledamot  Göte Roman   omval 4 år 
 ledamot  Camilla Gääw   nyval 4 år 
 ledamot  Jan-Erik Söderström  nyval 2 år 
   ledamot, 1:e suppleant Håkan Arlestig   nyval 2 år 
 ledamot, 2:e suppleant Björn Aspelin   nyval 2 år 
 
 Erik Blomqvist, Ingemar Zentio och Kent Karlstrand kvarstår som ledamöter till BF 2018. 
 
17.  Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enligt § 9 i Svenska Beagleklubbens stadgar 
 
       Mötet valde till: 
 revisor  Leif Festin    nyval            2 år 
 revisor  Sebastian Lindén  nyval 2 år 
 revisorssuppleant Patrik Persson   nyval 2 år 
 revisorssuppleant Peter Gustavsson  nyval 2 år 
 
18.  Val av valberedning enligt § 10 i Svenska Beagleklubbens stadgar 
  
 Mötet valde: 
 Sammankallande Dick Wedin    omval 2 år 
 Ledamot  Leif Festin   nyval 4 år 
 Ledamot  Sixten Österlund   fyllnadsval 2 år  
 
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 18 
 
 BESLUT: Mötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 15 – 18 (bilaga 3) 
 
20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till BF eller som av lokalavdelning anmälts till 

styrelsen för behandling av fullmäktige 
 

 Motioner till BF 2016 
 
Motion angående separata drevprovsregler för rå, hare och räv (Norrbottens 
Beagleklubb) 
BCS föreslår BF att avslå motionen med motiveringen att Beagle sedan länge haft 
gemensamma regler med raser som är mera utpräglade rådjursdrivare än vår ras. Viss 
anpassning finns redan för olika djurslag. Att från detta gå till en ytterlighet med helt separat 
skrivning av regler för olika djurslag bedöms som både orealistiskt att få gehör för och även 
helt onödigt.  
BESLUT: BF beslutade enligt BCS förslag att avslå motionen. 
 
Motion angående ordinarie drevprov (Norrbottens Beagleklubb) 
BCS föreslår BF att avslå motionen med motiveringen att antalet starter på drevprov har en 
tendens att sjunka. Möjligheten att erövra ett jaktchampionat och tävlingsframgång är moroten 
och motivet för att vilja starta på jaktprov. Desto fler jaktprov av fler och fler hundar, desto 
bättre avelsunderlag. Vi tror inte att vi gynnar en positiv drevprovsutveckling genom att 
hundägare tvingas gå drevprov i regn och rusk och under förhållanden som man normalt inte 
går ut på jakt i. Dessutom gynnar det – eftersom risk för misslyckandet ökar – i första hand de 
som har gott om tid (pensionärer) och en stor plånbok. Dvs. andra kvalitéer än hundens egna 
jaktegenskaper. 
BESLUT: BF beslutade, efter votering med 14 röster för och 7 röster emot, enligt BCS förslag 
att avslå motionen. 
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Motion om att få starta på drevprov utan föregående utställning även efter 24 månaders 
ålder (Norrbottens Beagleklubb) 
BCS föreslår BF att lämna bifall till motionen 
BESLUT: BF lämnande bifall till motionen. Beagle tillåts starta på drevprov utan föregående 
utställning – även efter 24 månaders ålder. Efter ett första utfört drevprov ska hunden bli 
bedömd på utställning med lägst Sufficient för ytterligare start på jaktprov. Innan ett godkänt 
utställningsresultat ska inte ett sådant första drevprov räknas in i tävlingssammanhang. Görs 
ingen utställning efter första drevprovet – får resultatet ej räknas med i statuter/utmärkelser för 
avel. 
 
Motion om att dovvilt ska vara godkänt drevdjur vid drevprov med Beagle (Östsvenska 
Beagleklubben) 
BCS föreslår BF att lämna bifall till motionen och att den del i BCS motivering som hänvisar till 
det liggande regelverksförslaget ska strykas. 
BESLUT: BF beslutade, efter votering med 12 röster för och 9 röster emot, att lämna bifall till 
motionen. Dovvilt ska vara godkänt drevdjur vid drevprov med Beagle vilket tas med i den 
pågående revideringen av drevprovsreglerna. 
 

 BCS förslag till mottagare av Svenska Beagleklubbens Hederstecken 
BESLUT: BF beslutade i enlighet med BCS förslag att tilldela Svenska Beagleklubbens 
Hederstecken (Guld) till: 
Alfons Karlsson Västerbottens Beagleklubb 
Sune Karlander Norrbottens Beagleklubb 
Rolf Sjöblom Gävle-Dala Beagleklubb 

 
21. Mötets avslutande 
 
 Ordförande vid BF, Lars O. Törnkvist, avslutade förhandlingarna och tackade delegaterna för 

bra diskussioner och med ett medskick om mer samarbete mellan de drivande raserna. Lars 
överlämnade därefter ordförandeklubban till Catharina Linde Forsberg, som tackade BF för 
förnyat förtroende för den kommande tvåårsperioden. 

  Catharina Linde Forsberg tackade ordförande och BF-delegaterna för ett väl genomfört möte. 
Catharina riktade ett särskilt tack till hedersledamoten Curt-Christer Gustafsson. 

  

 

Protokollförare: 

 
 

Kent Karlstrand   Lars O. Törnkvist, ordförande 

      

Justeras: 

 

 

Erik Klockar    Bengt Wärnbäck 








