
Svenska Beagleklubben 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 3 efter BF 2018  

Tid 2018-08-27 kl. 19.30 

Plats: telefonmöte  

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) 

Ej närvarande: Karl-Mikael Bremer Suppleant (Red.K Mötessekr) 

 

  

 

  

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 1 a. Camilla valdes till dagens sekreterare 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 3. Val av justerare  

Madde Bäck och Sven Granström valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Genomgång av föregående mötesprotokoll efter avrapportering lades protokollet till 

handlingarna. 

 

§ 5. Inkomna och utgående skrivelser 

Sven redogör för inkomna skrivelser och utgående skrivelser. 

 

§ 6. Ekonomi 

Kassören redogjorde för klubbens ekonomi. Redovisning av utskickade rapporter som är 

skickade tills samtliga för granskning. Resultaträkningen väntas bli stabil, diskussion om 

klubben ska skaffa swich, inget beslut togs utan klubben avvaktar i frågan. Club showen 

redovisades separat och har gått med plus ca 11 000 kr. 

 

 



§ 7. AU-Ärenden 

Inget möte efter förra BCS mötet 

 

§ 8. JpK-Ärenden 

Folke har skickat ut ett protokoll från sista Jpk mötet. Allt ok inför små SM, alla tillfrågade 

hundarna har tackat ja. Avgiften höjs i år pga. 2 domar system från 6000 kr till 9000 kr per 

klubb. Domare har tackat ja, saknas några i skrivandets stund. Vad gäller de Nordiska 

mästerskapen är allt ok, Folke informerade om jycke data, vi fortsätter som föregående år. 

Inga nyheter om nytt redovisningsprogram, Sven skriver en skrivelse till SKK ang. 

drevprovsredovisningen, och hör om andra klubbarna som använder Jyckedata vill var med 

oss.  

Beslut: BCS godkände höjning till 9000 kr och Jpk protokollet är nu godkänt och lagt till 

handlingarna. 

 

§ 9. UtsK-ärenden 

Inget möte att rapportera från. Mkt nöjda med Club Showen, allt gick enligt förväntan. 

 

§ 10. AK-ärenden 

Möte i AK är genomfört. AK arbetar med att uppdatera dess arbetsordning.  Uppdatering av 

tik/hanlistor är i full gång och viss information är överflödig och får tas bort. AK kommer 

arbeta för att stärka de lokala avelsråden, en skrivelse/frågor/enkät kommer gå ut till samtliga 

LA för synpunkter. En fråga ang. hur beaglarna mäts på utställning diskuterades, AK ser ett 

problem med hur olika våra hundar mäts. En synpunkt som framkom av vår enkät var att 

många ansåg att våra hundar börjar bli något stora men att mätningen ger missvisande 

resultat. Frågan skickas vidare till Madde som tillsammans med AK och Utsk tittar på det. 
Beslut: Arbetsordningen får redigeras och tas till nästa BCS för beslut. Skrivelse till lokala 

avelsråd skall utformas och skickas ut. 

 

§ 11. RedK-ärenden 

Tidningen är under tillverkning beräknas komma ut 2: veckan i september. 

Offertunderlag för tidningen är ej färdigt.  
Beslut: Offertunderlag skall färdigställas och vara klart och utsänt senast 15/10 genom redk. 

försorg. 

§12 Nya dataförordningen GDPR 

Sven har haft kontakt med SKK angående åtgärder vi måste vidta. Bl.a. måste vi skriva avtal 

med LA om Jyckedata. Vi måste bl.a. upprätta en registerförteckning för Jyckedata och 

medlemsregistret och utse ansvarig för GDPR 

Beslut: Sven utsågs till ansvarig. Vårt policydokument om GDPR godkändes. 

 

 

 

 

 

 



§ 13 Provtagning epelepsi 

Frågan skickas vidare till AK om att de gör en skrivelse till hemsidan och tidningen om vikten 

att testa sina hundar som går i avel. Redogör också med information om sjukdomen samt hur 

ett test går till. Efter ansökan till laboratorium erhåller SBIK:s medlemmar 10 % rabatt på 

prover, efter ansökan är klar kommer information hur man går till väga vid provtagning. Ett 

prov kostar ca 750 kr. 

Beslut: Madde gör ansökan till laboratoriet och sammanställer info om provet. 
 

§ 14 Rapport arbetsgrupp championregler 

Gruppen har haft ett första möte och gått igenom det uppdrag vi fått från BF och dom 

inkomna motionerna. 

 

§ 15 Övriga ärenden 

a) Utmärkelser 

Sven påpekade att listor för utmärkelser ej uppdaterats efter BF:et. 

Beslut: Respektive kommitté ansvarar för att uppdatera listorna klart till nästa BCS möte. 

b) Beagleshop 

Christoffer informerad om intresse fanns för en Beagleshop (hemsidan med bilder mm) med 

div kläder, termos, kepsar med loggan på.  

Beslut: Christoffer går vidare med frågan, kollar priser och gravyr/tryck och ger förslag till 

nästa BCS för beslut. 

c) Ordförande konferens 

Göte tar upp frågan om en ordförande konferens- det år som inte BF är för att få ut 

information, ex redovisa RAS, championat regler, epilepsi mm. Förslag är att lägga mötet 

under andra halvan av februari. Sven skickar brev till alla ordföranden om intresset finns, 

frågan tas åter upp vid nästa möte. 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Sven tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Nästa möte 181002 kl. 19,00 

 

Vid protokollet 

Camilla Gääw 

 

Justeras   Ordförande 

Madde Bäck   Sven Granström 

Madde Bäck   SVEN GRANSTRÖM 

 

 


