
Svenska Beagleklubben 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 1 efter BF 2018  

Tid 2018-05-06 

Plats Scandic Skogshöjd Södertälje  

Närvarande:  Sven Granström Ordförande 

  Göte Roman  V.ordförande 

  Sebastian Lindén Kassör 

  Björn Aspelin  Sekreterare 

  Folke Johansson Ledamot (JpK) 

  Camilla Gääw  Ledamot (AK) 

  Madeleine Bäck Ledamot (UtsK) 

  Christoffer Björk Suppleant (Red.K) 

  Karl-Mikael Bremer Suppleant (Red.K Mötessekr) 

  

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 3. Val av justerare  

Folke Johansson och Sven Granström 

§ 4. Ordförandens funderingar 

Sven Granström delar med sig av sina tankar kring sitt ordförandeskap, vilka rutiner och förfaringsätt 

han anser vara viktiga för ett effektivt styrelsearbete.  

§ 5. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Inget protokoll förelåg. 

 

§ 6. Inkomna och utgående skrivelser 

Inget inkommit till styrelsen  

§ 7. Ekonomi 

Kassör Sebastian Lindén informerar styrelsen om införskaffande av webbaserat bokföringsprogram 

förslag Visma. Styrelsen beslutar att Sebastian Lindén får i uppdrag att inköpa Visma 

bokföringsprogram till en kostnad av 1200:-/år,  99:-/månad. 

 

§ 8. AU-Ärenden 

Inga ärenden inkommit till mötet. 

§ 9. JpK-Ärenden 

Folke Johansson informerar styrelsen om Jaktprovskommitténs arbete. Betonade vikten av att 

klubbarna håller sig informerade om drevprovsreglerna och deras tillämpning samt att jaktprov 

genomförs korrekt i alla LA.  

Folke Johansson och Göte Roman utses till representanter till småhunds-SM:s organisation.  

Folke Johansson skall tillskriva SKK om deras kommande projekt för drevprovsredovisning.  



§ 10. UtsK-ärenden 

Madeleine Bäck informerar styrelsen om sitt arbete i utställningskommittén, en stor del av arbetet 

handlar om att följa en och samma standard i dokumentationen. Vidare har utställningskommittén 

utformat en mall för LA att följa vid dokumentation som i skrivande stund skall implementeras.  

Madeleine Bäck informerar även om administrativa problem med olika generationer av webbläsare 

mot SKK vid införsel av data avseende utställning. BCS beslutar om en skrivelse till SKK för att påtala 

problemen. 

Madeleine Bäck inkommer med ett ärende avseende om sponsorer vid arrangemanget Club Show 

skall omnämnas i redaktionellt material, logga eller annons för deras engagemang i Svenska 

Beagleklubben. Förslaget är att i det efterföljande reportaget efter genomförd utställning omnämna 

sponsorer som särskilt utmärkt sig vid samarbete med Svenska Beagleklubben. Utgivning av Beagle 

ca 1550 nr.  Madeleine Bäck informerar styrelsen om utställningen Club Show som ska arrangeras 

vartannat år, senast den genomfördes var 2014. Framledes planeras Club Show under 2018 den 

21/7-18 på  Gålö Havsbad utanför Stockholm. En Beaglefest för både människa och hund.  

§ 11. AK-ärenden 

Avelskommitteen Camilla Gääw informerar styrelsen om sitt arbete. AK kommer att under 2018 ta 

ett större grepp kring respektive avelsråd inom L.A för att ta tillvara på den kompetens som finns i 

landet. Camilla Gääw inkommer med ett dokument som beskriver AK:s arbete framledes, bifogas 

som bilaga till protokollet. Bordlagd fråga om avel från 2016-07-12 om ett uppfödarbrev avseende 

uppfödare som ej följer ras väcks och lämnas för vidare utredning.   

§ 12. RedK-ärenden 

Redaktionskommittén är nyligen tillsatt och arbetar med att informera sig om hur arbetet skall 

bedrivas.  

§ 13 FK-ärenden 

Då framtidskommittén ligger på is finns här inget att rapportera.  

§14 Övriga -ärenden 

Framledes kommer BCS att hantera de motioner avseende Championatsbestämmelser etc. som 

inkommit och behandlats under BF. Till nästa BCS-möte skall det utses en grupp som arbetar med 

dessa motioner.  

Göte Roman informerar om att information går ut till nya medlemmar med informationsbroschyren 

”Svenska Beagleklubben presenterar….Beagle… Drivande hund med bedjande blick” tillsammans 

med ett välkomstbrev undertecknat av ordförande.   

Styrelsen beslutar om att stödja LA i medlemsrekryteringen. 

Christoffer Bäck tar fram förslag på produkter tillförsäljning på Club Show samt till försäljning på 

hemsidan.  

Styrelsen ger i uppdrag till Svan Granström, Christoffer Björk och Karl-Mikael Bremer att formulera 

en text till SKK jakthundstidning avseende Beagle och Svenska Beagleklubben.  

 

a) Tidplan BCS möten 

Tisdagar 19.00 på följande dagar  

2018-07-10 

2018-08-28 

2018-08-28 

2018-10-02 

2018-12-11 



 

§ 15. Mötets avslutande 

Sven tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

Karl-Mikael Bremer 

 

Justeras   Ordförande 

Folke Johansson  Sven Granström 

FOLKE JOHANSSON  SVEN GRANSTRÖM 

 

 


