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 Svenska Beagleklubben  
Protokoll  
Art: Styrelsemöte nr 5 efter BF 2018  

Tid 2018-12-17 kl. 19.00  

Plats: telefonmöte  

 

Närvarande:   Sven Granström  Ordförande  

Göte Roman   V. ordförande  

Sebastian Lindén  Kassör  

Folke Johansson  Ledamot (JpK)  

Karl-Mikael Bremer  Suppleant (Red.K Mötessekr)  

Madeleine Bäck  Ledamot (UtsK) 

 

Ej närvarande:  Camilla Gääw  Ledamot (AK)  

Björn Aspelin  Sekreterare  

Christoffer Björk  Suppleant (Red.K)  

 

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

§ 2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes  

 

§ 3. Val av justerare  

Folke Johansson och Sven Granström valdes att justera dagens protokoll.  

 

§ 4. Genomgång av föregående mötesprotokoll  

 Efter genomgång lades protokollet till handlingarna.  

 

§ 5. Inkomna och utgående skrivelser  

Sven föredrar inkomna skrivelser.  

Påminnelse avelskonferens 2018, ingen från avelskommittén hade möjlighet att deltaga.  

Svar inkommit från SKK angående skrivelse angående Arrangera Jaktvprov. SKK har tagit ett 

beslut att nästa system som skall utvecklas är att ”Arrangera Jaktprov” dock finns ej en fastslagen 

tidsram för när arbetet skall påbörjas. SKK hänvisar till byte av sitt eget IT-system innan nya 

rapporteringsmoduler kan byggas upp.  

Thomas Johansson har blivit godkänd exteriördomare för beagle.  

Nya SRD från SKK dokument berör ej beagle.   

 

§ 6. Ekonomi  

Rättelse från tidigare protokoll är att klubben gör ett minusresultat på ca 60.000:-.  

Sebastian redogjorde för resultatrapporten fram till 181201. Resultatet belastas bl.a. av den dyra 

produktionskostnaden av tidningen Beagle, reseersättningar har ökat och att BF genomförts under 

innevarande år.  

Sebastian föreslår en standardisering av begäran av ersättning. Förslag ligger att använda SKK:s 

dokument som går att fylla i online. Detta förenklar hanteringen för kassören. Sebastian och 

Ingemar Zentio samverkar om SKK blanketten kan läggas på vår hemsida.  

Sven föreslår att vi reviderar ingående bokslutsår istället för att revidera efter 2 år precis innan BF 

som hålls vart annat år.  

Beslut Sebastian får i uppdrag att kontakta revisorerna när han är klar med 2018 och genomföra 

revision.  
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§ 7. AU-Ärenden  

AU har behandlat specialklubbskonferens som SKK bjudit in till, anmälan skulle inkomma till 

SKK innan BCS-mötet. Beslut fattades att Sven Granström representerar Svenska Beagleklubben 

till en kostnad av 3200:- exklusive Svens resekostnader.  

 

§ 8. JpK-Ärenden  

A)-Folke Johansson föredrog Jpk-protokoll från 20181102. Protokollet lades med godkännande 

till handlingarna. 

Sven föreslog att JpK skall inkomma med datum för klubbens SM-arrangemang 2019, detta för att 

klubbarna skall kunna förhålla sig till dessa tävlingsdagar. JpK har möte den 15/1-19, då skall 

förslag om datum tas fram för beslut. 

 

B)- Folke redogjorde för NordM, Småhunds-SM, Har-SM och Klövvilts-SM och konstaterade att 

det varit lyckade arrangemang. Resultaten rapporterades till hemsidan omgående och utförligare 

rapporter kommer i nästa nr av Beagle. 

 

C) Arrangera jaktprov. En fråga som Ronny Westin från Dreverklubben, tillika sammankallande i 

regelrevideringsgruppen, har inkommit med. Ronny tycker absolut att man inte bara kan sitta 

stilla och invänta SKK:s arbete med att ”Arrangera jaktprov” ska påbörjas.  

Folke förslår att vi tar rygg på dreverklubben i deras ambition att ta fram ett alternativ till 

Arrangera Jaktprov som nytt redovisningssystem efter ”Jyckedata”. Dreverklubben föreslår en 

lösning likt den Stövarklubben påbörjat, vilket är en anpassning av det existerande 

programsystemet som Älghundklubben byggt upp, ”Hitta älghund”.  

Sven skall på specialklubbskonferensen ställa frågan till SKK om tidsplanen för ”Arrangera 

jaktprov”. 

 

Beslut Folke får i uppgift att författa ett besked till dreverklubben att vi är intresserade att gå med, 

till att börja med tills vi får information om kostnadsbild och tidplan. Det skall dock tydliggöras 

att vårt huvudspår är SKK-systemet om tidplanen kan garanteras. 

 

D) Inbjudan till Öster Malma träffen den 12-13/4-2019 Jägareförbundet och SKK/JhKinbjuder till 

de årliga temadagarna kring jakt och jakthundar. Folke Johansson önskar att åka på dessa 

temadagar och återigen ta upp frågan angående ”Arrangera jaktprov”.  

Beslut Folke representerar Svenska Beagleklubben. 

 

 

 

§ 9. UtsK-ärenden  

Auktorisering av två st exteriördomare. En av domarna har inkommit med begäran att medverka 

på jakt/jaktprov. För sin auktorisering behöver de deltaga på jakt/jaktprov. En av domarna har 

deltagit på jakt med basset, diskussion förs om att det skall ligga tillgrund, Karl-Mikael föreslår 

att domare som dömer exteriört bör deltaga på en jaktdag för att se en beagle i arbete.  

Beslut Madeleine kontaktar domaren om att han skall se en beagle i arbete, då domaren bor i 

Västerås föreslås han kontakta Mälardalens beagleklubb för att följa med ut på jakt.  

Utställningar 2021 skickas ut efter nyår 2019 till LA. Även att de planerade utställningarna för 

2019 publiceras på beagleklubbens hemsida efter nyår. Madeleine skickar till Sven angående 

utställningar 2021 för distribution till LA.s ordförande.     

 

§ 10. AK-ärenden  

Camilla Gääw, är fast i trafiken, varför pkt återkommer nästa möte. 
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§ 11. RedK-ärenden  

Diskussioner kring tidningens framtida utformning för drevprovs- och utställningsredovisning. 

Skrivet redaktionellt material bör få ett större utrymme. En av de stora frågorna är just 

redovisning av resultat. Utgivningsplan 2019: Nr 1. Redaktionellt material Nr 2 Redaktionellt 

samt jaktprovsresultat. Nr 3 Redaktionellt material Nr.4 Redaktionellt material samt 

utställningsresultat. Ett förslag uppkom att ev. bara ge ut tre nummer av Beagle, frågan skall tas 

upp på nästa CS. 

Beslut Att redovisa jaktprovsresultat i nummer 2, och utställningsresultat nr 4. Vi redovisar bara 

utställningsresultat från våra egna LA ej SKK-utställningar.  

Att anta offert från Tryckmetropolen, samt att Karl-Mikael avslutar samarbetet med Strands. 

 

 

§12 Rapport arbetsgrupp för championatsregler 

Gruppen har haft två möten och Sven rapporterade om vad gruppen hittills jobbat med.  

 

§ 13 Övriga ärenden  

a) Tidsplan BCS möten första halvåret 2019 

Beslut: Den framlagda planen antogs (Bilaga 1 till protokoll) 

 

 

 

§ 15 Mötets avslutande Sven tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.  

 

 

Nästa möte 190122 kl. 19,00  

 

Vid protokollet  

Karl-Mikael Bremer  

 

 

Justeras  

Folke Johansson      Sven Granström 

Folke Johansson    Sven Granström 
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     Bilaga 1 

Mötesplan för BCS 190101 – 190630 

 

190122 kl. 19.00 

190305 kl. 19.00 

190409 kl. 19.00 

190521 kl. 19.00 

   


