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Svenska Beagleklubben 
Org.nr 802403 - 6645 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 11 efter BF 2018  

Tid 2019-09-24 kl 19:00 

 

Plats Telefonmöte 

Närvarande:  Sven Granström Ordförande 

  Göte Roman  V.ordförande 

  Sebastian Lindén Kassör 

  Folke Johansson Ledamot (JpK) 

  Camilla Gääw  Ledamot (AK) 

  Björn Aspelin  Sekreterare 

  Christoffer Björk Suppleant (Red.K) 

Madeleine Bäck Ledamot (UtsK), ansluter senare 

 

Anmält förhinder:   

  

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Val av justerare  

 Folke Johansson valdes att skriva protokoll 

Björn  valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4. Genomgång av förgående mötesprotokoll 

Protokollet lades till handlingarna. 

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser 

 Inkomna skrivelser nämndes speciellt: 

 213 - 2019 och 215 - 2019 nämndes speciellt,  

 

 Utgående skrivelser: 

   14-2019: Skrivelse angående NordM gått ut till Norge och Finland. 

 

§ 6 Ekonomi 

Inga större händelser med ekonomin sedan senaste mötet. Se bilaga 1 och 2. Medlemsantalet ser ut 

att ligga ganska konstant för närvarande. 

 

§ 7 AU - ärenden 

Ett AU-möte har hållits, nr 3 efter BF 2018. Angående Verksamhetsberättelse och motioner inför 

Kennelfullmäktige.  Lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 8 Jpk - ärenden 

BCS biföll förslaget om ekonomisk ersättning enligt punkt 9.  Protokollet lades med godkännande till 

handlingarna. Noterades även att Sven-Axel Sundell accepterat att ställa upp som FM vid Har-SM.  

 

§ 9 UtsK - ärenden 

Exteriördomaransökan inkommit från Ann-Christin Johansson och Sonny Ström om att utbilda sig. 

Beslöts att bifalla detta.  

Fråga angående utställningsredovisningen i Beagle; Redovisning med Jyckedata ger en annorlunda 

layout än redovisningen med andra verktyg.  

 

§ 10 AK - ärenden 

Jobbar f.n. med RAS enbart, första remiss till LA beräknas komma ut den 31 oktober. 

Tik- o Hanhundslistorna: Många punkter i förtexterna bör eventuellt justeras, ex.vis angående HD-

status, graverande fel etc. Listorna fungerar nu mest som lista över hundar med jaktmeriter. 

Listornas värde ur Avelssynpunkt ifrågasätts av AK. 

Beslöts att AK, när RAS är klart, gör ett förslag på vad som bör förändras.  

 

§ 11 RedK - ärenden 

Tidningen, nr 3/2019 kom ut enligt plan. Christoffer nöjd med den input han får. 

Förslag om att ge ut enbart 3 nr per år samt ett ”Resultatnummer” per år (som säljes separat) 

innehållande enbart Utställnings-och Drevprovsresultat diskuterades. Ett förslag till kommande BF 

bör förberedas. 

Förslag om att kennlar&uppfödare ska ges mölighet att lägga in en julhälsningar i nr 4. Christoffer o 

Sven funderar på detta.  

 

§ 12 Arbetsordning diplom 

Beslöts att utskickad Arbetsordning ska följas framöver. Beslöts att Camilla gör en mall för hur 

ansökningarna från hundägare och uppfödare ska se ut. 

 

§ 13 BF 2020 

BF ska avhållas den 9 maj 2020. Sven håller på att ta in offerter från lämpliga hotell i 

Stockholmsområdet. 

 

§ 14 Övriga ärenden 

Sebastian undersöker hur många plaketter som behöver beställas. 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet. 

   

 

Vid protokollet 

Folke Johansson/ F J 

Justeras   Ordförande 

Björn Aspelin/ B A   Sven Granström/ S G 

 

 

 



3 
 

 

  BILAGA 1 
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                                                                BILAGA 2 

 


