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Svenska Beagleklubben 
Org.nr 802403 - 6645 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 12 efter BF 2020 

Tid 2021-06-07 kl 19:30 

 

Plats: Via Google Meet 

Närvarande:  Sven Granström Ordförande  

  Sebastian Lindén Kassör 

  Folke Johansson Ledamot (JpK) 

  Camilla Gääw  Ledamot (AK)   

  Göte Roman  V. ordförande 

Björn Aspelin  Sekreterare 

Christoffer Björk   Suppleant (Red.K) 

  Kjell Zingmark  Suppleant (Red.K) 

  Madeleine Bäck Ledamot (UtsK) (f.o.m. § 9) 

 

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Sven Granström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Val av justerare och protokollförare 

Folke valdes att skriva protokoll. 

Kjell valdes att justera dagens protokoll. 

 

§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll 

Från Mötesprotokoll nr 10: Vi söker tillsammans med Basset och Drever medel för att arrangera 

exteriördomarkonferens 2024. 

Från Mötesprotokoll nr 11:  

- Beställning av glaspjäser. Beslöts att beställa glaspjäser från en Svensk firma och att Sven 

fixar detta. 

- Diplom utskickade till berörda pristagare. 

Protokollet lades i övrigt med godkännande till handlingarna. 

 

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser 

Inkomna:  

482 – 2021 SKK begär in Årsredovisning för 2020. BCS Verksamhetsberättelse upprättas och skickas 

till SKK. SG svarar för inskick till SKK. 

483 – 2021 SKK upprop mot hundsmuggling. Utlagt på hemsidan med länk till SKK 

 

§ 6 Ekonomi 

Se Bilaga 1 och 2. 

Inga större dramatiska händelser. En viss medlemsökning konstaterades för senaste månaden. 
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§ 7 AU – ärenden 

Inga AU-ärenden har förekommit. 

 

§ 8 JpK – ärenden 

- Klöv-SM: Beslöts att INTE arrangera detta evenemang den kommande säsongen på grund av 

att ingen region velat ta på sig ansvaret. Eftersom region Syd arrangerat de två hittills 

genomförda arrangemangen är inte denna region heller beredd att arrangera igen.  

- NordM-hundarna. Deltagare från Bästa Harlistan. 1:an, 2:an och 4:an har gett klartecken för 

deltagande. Folke informerar så småningom de som kan komma ifråga som reserver.  

- En klubb i reg. Mitt har slarvat med provredovisning; alla prov i februari (3 st) missade och de 

kommer att stambokföras den närmaste veckan. 

- Småhunds-SM: 1:a mötet har hållits. Nytt möte kommande vecka, förläggningsfrågan 

kommer att diskuteras då. 

§ 9 UtsK – ärenden 

- Club-Show annonsen: valet av domare diskuterades. Beslöts att den valda domaren behålles. 

- Rebecca Palm: föreslagen som ny medlem i UtstK. Beslöts att godkänna detta. 

§ 10 AK - ärenden 

 Inget möte har varit sedan förra gången. 

 Beslut angående hur hanhundslistan ska hanteras kommer att tas på nästa AK-möte. 

 Beslöts att AK ska ta fram en ”preliminär” hanhundslista att publiceras på hemsidan innan 

midsommar. 

 RAS nu utlagd. Diskuterades om layout av denna på hemsidan. 

 

§ 11 RedK – ärenden 

 Tidningen skickas till tryckeri den 8 juni.  

 Hemsidan: Det saknas en hel del på hemsidan. Kjell ska lägga upp en del dokument etc. 

Förslag att Christoffer, Kjell och Sven till att börja med se till att material struktureras på 

sidan. 

 Christoffer kommer att utbilda några av oss som därefter själva ska kunna lägga in material 

på sidan. 

 

§ 12 SKK Start 

Verkar fortfarande positivt, dock lite långsammare än förväntat. Nästa möte den 14 juni. 

 

§ 13 Samverkansmöte KF 2021 

Möte mellan alla jakthundsklubbar inför SKK:s Kennelfullmäktigemöte. Målsättning är att enas om 

förslag på representanter till SKK:s Centralstyrelse från jakthundsklubbarna. Ett sista möte genomförs 

tisdag den 8 juni 2021, sen måste förslagen skickas till SKK. 

 

§ 14 Uppskjutande av årsmöten 

Två LA (NbBlK & ÖBlK) har anmält att de vill skjuta på sina årsmöten till 2022. Beslöts att tillstyrka 

detta eftersom klubbarna uppfyllt SKK´s krav för detta förfarande. 

 

§ 15 Övriga – ärenden 

Våra förslag till stadgeändringar; ännu inget svar från SKK/FK. Göte försöker kontakta dem igen. 
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§ 16 Nästa möte 

2021-08-24 

 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet med en önskan om en trevlig sommar 

Vid protokollet 

Folke Johansson/ F J 

 

Justeras   Ordförande 

Kjell Zingmark/K Z  Sven Granström/SG 

 

 

Bilaga 1 
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      Bilaga 2 

 

 

 

 
 


