
Svenska Beagleklubben 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 4 efter BF 2018  

Tid 2018-10-02 kl. 19.00 

Plats: telefonmöte  

Närvarande: Sven Granström Ordförande 

  Göte Roman  V. ordförande 

  Sebastian Lindén Kassör 

  Folke Johansson Ledamot (JpK) 

  Camilla Gääw Ledamot (AK) 

Christoffer Björk Suppleant (Red.K) 

  Karl-Mikael Bremer Suppleant (Red.K Mötessekr) 

 

Ej närvarande: Björn Aspelin Sekreterare 

  Madeleine Bäck Ledamot (UtsK) 

 

  

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 3. Val av justerare  

Camilla Gääw 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 

Folke Johansson föredrar de inkomna skrivelserna för mötet. De flesta skrivelser är från SKK, 

mycket handlar om olika utbildningar. Även en inbjudan till Rasklubbs torget, stor utställning 

i STHLM. DKK (Danska Kennelklubben) har bjudit in till vänskapskampen. Även inbjudan 

till småhunds SM. 

Utgående skrivelser är en som avser jaktprovsredovisning.   

 

§ 6. Ekonomi 

Sebastian Liden redogör för ekonomin i skrivande stund. Klubben gör ett plusresultat, som 

ligger stabilt utefter de arrangemang klubben har haft. BF är en kostnad som tas vart annat år 

och det påverkar resultatet.  

 

§ 7. AU-Ärenden 

Inget möte efter förra BCS mötet 

 

 

 



§ 8. JpK-Ärenden 

-Folke Johansson föredrar tidigare Jpk protokoll. Jpk har ej haft möte sedan förra 

styrelsemötet inget att behandla, jyckedata tragglar på, ett prov har redovisats till SKK, fler är 

att vänta nu när säsongen på allvar drar igång. 

Behandlas ekonomin för klövvilts SM. Folke har skrivit ett underlag för ekonomin kring de 

två SM som skall arrangeras. Camilla Gääw har inkommit med frågan från Östergötlands 

Beagleklubb som är arrangerande av klövvilts-SM. Förslaget som ligger är att 9.000:- fördelas 

som resebidrag till deltagarna på tävlingen. 14 deltagare förväntas till klövvilts-SM. Camilla 

Gääw inväntar svar från styrelsemötet angående ekonomin innan inbjudan går ut till 

deltagarna. 11.000:- går till arrangerande klubb avseende arrangemang samt förläggning. 

Anmälningsavgift för klubben samt kostnaden för domaren ligger på respektive LA. 

Anmälningsavgiften blir således 2400:-/ klubb. Resonemang kring resebidrag hur skall 

fördelas procentuellt mellan antalet deltagare. -Logga Nr 4 med klövar och text röstas fram 

som logga för tävlingen. 

Inbjudan om deltagande från DKK om vänskapskampen. I Danmark är det lite annorlunda 

prov då vänskapskampen går i Danmark 2019. Förslaget är att samma uttagningsregler som 

gällde inför den förra vänskapskampen som gick i Sverige. 

Beslutas. BCS beslutar att av BF beslutade 20.000 kr fördelas dessa på 9000 kr reseersättning 

(max 18  kr milen) och 11.000 kr till arrangerande klubb. Jpk får uppdraget att besluta vem 

som skall vara fullmäktige på respektive tävling på nästa Jpk-möte. För vänskapskampen får 

Inga-Lill och Göte för uppdraget att skicka ut inbjudan så att den blir officiell på både 

hemsida och i tidningen. 

 

§ 9. UtsK-ärenden 

Inget att redovisa  

 

§ 10. AK-ärenden 

Resonemang kring epilepsi hos beagle, är ett recessivt anlag som för att utvecklas måste 

finnas i båda hundarna för att utvecklas. Ett prov som föreslagits vara frivilligt skall behandlas 

i AK. Hur på bästa sätt utreda och sammanställa innan rekommendationer går ut i Beagle 

Sverige. 

 

§ 11. RedK-ärenden 

Redaktionskommittén, har ej sammanträtt, jobbar med upphandlingsunderlag för tidningen. 

Kritik framfördes mot att bland annat vissa drevprovsannonser ej fanns med i tidningen. 

Annonserna var inskickade till tryckeriet och det har missats vid korrekturläsning att dessa ej 

var med. Sven, Christoffer och Carl-Mikael har ett möte för att reda ut arbetsgången vid 

arbetet med tidningen så att dylika misstag undviks.  

 

§12 Nya dataförordningen GDPR 

Inget att redovisa 

 

§ 13 Ordförandekonferans 

Mail har gått ut till samtliga LA ordföranden med förfrågan om en ordförandekonferans. 

Bedömningen är att för att genomföra konferensen bör minst 80 – 90 % visa intresserade, då 

intresset inte motsvarar den nivå föreslås att ordförandekonferensen avlyses.   

Beslut: Vi genomför ej konferansen 



 

 

 

 

 

§ 15 Övriga ärenden 
a) Beagleshop – prylar  

-Christoffer tar fram tre produkter. Jacka, mössa samt termos/vattenflaska som läggs ut på 

hemsidan. En indikation om hur medlemmarnas intresse för detta ligger till grund för framtida 

satsningar på beagle shop. 

 

b) My Dog 2019  

-Förfrågan om deltagande översänds till Sydsvenska och Västsvenska genom Svens försorg. 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Sven tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Nästa möte 181211 kl. 19,00 

 

Vid protokollet 

Karl-Mikael Bremer 

 

Justeras   Ordförande 

Camilla Gääw  Sven Granström 

CAMILLA GÄWW  SVEN GRANSTRÖM 

 

 


