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Svenska Beagleklubben 
Org.nr 802403 - 6645 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 15 efter BF 2018  

Tid 2020-02-18 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   

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 

Björn Aspelin valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 Kostnad för avelskonferens. Info utskickad av Camilla efter förra BCS-mötet. Ev anmäla en 

person till konferensen. 

 AK ska kolla statuter för Bruksavelspris o Bruksuppfödarpriser. 

 Sebastian o Christoffer har kontaktat annonsörer för tidning och hemsida. De firmor som 

sponsrar utställningar o tävlingar bör få ha sina loggor kvar på hemsidan. 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser 

 Inte mycket inkommet. 

 Alla ansökningar om priser etc. ska diarieföras. Skickas till Sekr. av Camilla o Folke. 

 

§ 6 Ekonomi 

Resultaträkning, se bilaga. Räkenskaper för 2019 utskickade till revisorer. 

 

§ 7 AU - ärenden 

Inga AU-ärenden 
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§ 8 JpK- ärenden 

 Punkt 6 angående kostnad för Vänskapskampen i Viltspår godkändes av BCS. 

 Punkt 8 angående kommande SM bedöms viktigast. 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 9 UtsK - ärenden 

 2019 års redovisning utskickad. Relativt stor minskning av antalet utställda, går inte bara att 

skylla på att det inte var någon Club Show 2019. Oklart vad detta beror på.  

 Önskemål om få till större variation av valda domare vid utställningarna. Viktigt att klubbarna 

är ute i god tid för att få den önskade domaren.  

 Kommande domarkonferens: Madde tar fram uppgifter angående kostnader, organisation 

etc. från föregående konferens 2016. 

 Kommittén har möte kommande vecka. 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 10 AK - ärenden 

 Mötesprotokoll från 200213 utskickat. RAS den största punkten.  

 Krav på Hanhunds- o tiklistorna bör skärpas. 

 Avelsråden i LA bör engageras mera. 

 Avelskonferens 2021 bedöms viktig att genomföra.  

Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 11 RedK - ärenden 

 Tidningen, nr 1/2020 är på gång och beräknas komma ut i tid.  

 Christoffer förhandlar f.n. med en annan hundklubb om en eventuell gemensam webshop.  

 Respektive UtstK o. JpK ansvarar för att Årets Bästa Hundar presenteras på ett smakfullt sätt 

för att presenteras i tidningen. 

 

§ 12 BF 2020 

 Sven kontaktar lämplig ordförande. 

UPPGIFTER VID BF: 

 Ändring av BF beslut 2018 om beslut championatsregler 

Föredrages av Sven  

 Förslag på hur vi skall tävla. 

Föredrages av Göte 

 Rapport om uppdrag från BF 2018 (championatsregler) 

Föredrages av Sven 

 Redovisning RAS 

Föredrages av Camilla 

 Redovisning arbetet om revidering Drevprovsregler 

Föredrages av Camilla  

 Verksamhetsberättelser 

Respektive Kommittésammankallande  

 Ekonomiska rapporter 

Föredrages av Camilla 

 Motioner 

3 st, JpK-motioner. Beslutas vem som föredrager vid nästa BCS 
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 Tidningen i framtiden 

Beslutas vem som föredrager vid nästa BCS 

 Arrangera Jaktprov (dataprogram) 

Föredrages av Sven 

 

 

§ 13 Övriga ärenden 

 Rapport arbetsgrupp championregler 

Inget klart ännu. Bordläggs till kommande BCS-möte. 

 Plaketter: Sebastian beställer 50 st. 

 Camillas egna ansökningar av Bruksavels- och Bruksuppfödarpris granskas av Sven. 

 

§ 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 
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