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Svenska Beagleklubben 
Org.nr 802403 - 6645 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 13 efter BF 2018  

Tid 2019-12-03 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   

  

Anmält förhinder:  Madeleine Bäck Ledamot (UtsK) 

  Christoffer Björk Suppleant (Red.K) 

   

 

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Val av justerare  

Folke valdes att skriva protokoll 

Sebastian valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser 

Inga skrivelser togs upp till diskussion. 

 

§ 6 Ekonomi 

Inga större saker utöver tryckkostnad för Beagle har kommit in. Se bilaga 1 och 2. 

 

§ 7 AU - ärenden 

Inga AU-ärenden 

 

§ 8 Jpk - ärenden 

Har-SM genomfört, bedömdes ha varit ett bra arrangemang. NordM fick beröm av de flesta 

deltagande med många bra resultat.  Småhunds-SM genomfört, vår bästa hund kom 6:a. Laget 

placerade sig tyvärr sist.  

Klövvilts-SM på gång, 10 st anmälda. 

Viltspårsredovisningen uppe i 282 starter, varav 83 beagle och flera på väg in, vilket är positivt.  
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§ 9 UtsK - ärenden 

Madde har skickat ut förfrågningar till alla LA om vilka domare etc de har för nästa år så att 

hon kan sammanställa en lista, ca 50% har svarat. LA ombeds att snarast skicka in uppgifter 

till UtstK. 

Madde har även gjort första utskicket om ansökningar för utställningar 2022. Madde vill 

gärna ha in alla ansökningar innan sista januari så att allt hinner slipas av och checka av allt 

innan sista februari då det är deadline hos SKK. 

 

§ 10 AK - ärenden 

 Arbetet med RAS pågår och ett förslag är utskickat till BCS. Synpunkter från oss i BCS måste 

komma in före 18 december. 

 Avelsprogrammet på hemsidan. Bör uppdateras. Camilla skickar ut en uppmaning till oss att 

komma in med synpunkter före 18n december. 

 Skrivelse från NbBlK/Erik Nilsson angående parning med hanhundar med okänd MLS-status. 

Besvaras av BCS/Sven att vi inte ska frångå våra principer för annonsering angående detta. 

 Kommande Nordiska avelskonferensen: Sverige står i tur att arrangera detta 2021. AK ska 

göra en planering för detta. Lämpligt att kolla detaljer med föregående värdland (Norge). 

 AK önskar åka på SKK´s avelskonferens i mars 2020. Camilla tar reda på vad detta kommer att 

kosta innan antalet deltagare  

 

§ 11 RedK - ärenden 

Manusstopp för tidningen den 4 dec. Tidningen kommer att vara ute hos prenumeranter innan jul. Ev 

korrekturfel måste vara inne under denna vecka. 

 

§ 12 Regler reseersättningar 

Förslag enligt Bilaga 3.  

Beslöts att detta förslag ska gälla för 2019. Kommande år kan detta omprövas. 

 

§ 13 BF 2020 

 Kallelse till BF ska skickas senast 8 veckor innan BF. 

 Alla handlingar ska skickas ut till delegaterna senast 4 veckor innan BF. 

 Medlemsantal som ska vara gällande vid BF: Göte tar upp detta med SKK/medlemsavdelning. 

 Motioner från LA´s styrelser ska vara inkomna senast 31 december 2019.  

 

§ 14 Övriga ärenden 

 Medlemsutvecklingen: 209 nya medlemmar har tillkommit hittills under året och 230 

medlemmar har försvunnit. Viktigt att LA aktiverar medlemmarna och att man håller koll på 

de som slirar med betalning av sin medlemsavgift och även ”jagar” de som hoppat av.   

 Förtjänstmärken: Beslöts att revidera statuterna för dessa så att en LA kan få dela ut 

godtyckligt antal bronsmärken. Folke verkställer detta.  

 Webmaster: Till biträdande webmaster föreslås Malin Edvardsson-Blom.  

 Nästa möte 2021-01-21 via telefon. 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Sven tackade närvarande mötesdeltagare, önskade oss en trevlig julhelg och avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

Folke Johansson/ F J 

Justeras   Ordförande 

Sebastian Linden/  Sven Granström/S G 
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BILAGA 2 
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BILAGA 3 

Regler för reseersättning för funktionärer vid SM tävlingar 2019 

Om funktionär begär ersättning utgår det med 18,50 kr/mil enligt regler nedan. 

Nordiska Mästerskapen 

Fullmäktige, domare övriga funktionärer (ex. lagledare) 

Betalas av BCS. 

 

Beagle – SM 

Fullmäktige, domare övriga funktionärer 

Betalas av arrangerande LA. 

Klöv – SM 

Fullmäktige betalas av arrangerande LA. 

Domares ev. reskostnader betalas av hundägaren. 

 

Småhunds SM 

Fullmäktige, lagledare och våra domare betalas av BCS.  

Smedsbyn 2019-11-23 

Sven Granström 


