Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 15 efter BF 2020
Tid 2021-11-02 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Folke Johansson
Camilla Gääw
Christoffer Björk
Sebastian Lindén
Göte Roman

Ordförande
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Suppleant (Red.K)
Kassör
V. ordförande

Anmält förhinder:

Madeleine Bäck
Kjell Zingmark
Björn Aspelin

Ledamot (UtsK)
Suppleant (Red.K)
Sekreterare

Frånvarande:

§ 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.
Sebastian justerar.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
UtstK:
 Skrivelse till LA angående domartillsättning har ännu ej genomförts.
 Skrivelse angående SKK´s synpunkter på ”antal utställningar i LA” har ännu ej genomförts.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inga kommentarer.
§ 6 Ekonomi
Se Bilaga 1 och 2.
Den uppåtgående trenden på medlemssidan verkar hålla i sig.
§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.
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§ 8 JpK – ärenden
Protokoll från föregående möte i JpK gicks igenom. Inga större händelser har inträffat sedan
föregående möte. Angående Småhunds-SM poängterades att alla ekonomiska transaktioner ska in på
ett speciellt konto som Sebastian meddelar.
Informerades att region Syds uttagning till Har-SM fungerade bra.
§ 9 UtsK – ärenden
Inget avhandlat i Maddes frånvaro.
§ 10 AK - ärenden
 Inget AK-möte har hållits sedan senaste BCS-mötet. Arbete pågår med infoartikel ffa om
Lafora som ska in i kommande nr av Beagle.
 Vad göra när det blir känt att en hane med Lafora-problem (dubbel anlagsbärare, som
tydligen inte varit känd av ägaren) använts i avel med ett flertal tikar som har (av oss) okänd
Lafora-status? Beslöts att AK i denna och ev. liknande situationer i framtiden tar kontakt
med hundägare, i första hand via telefon. Beslöts även att Camilla och Sven tillsammans tar
fram ett mera generellt brev/skrivelse att använda och även publicera på hemsidan.
§ 11 RedK – ärenden
Utgivning av nr 4 planeras till jul. Förutses att det ska komma in reportage om både Har-SM,
Småhunds-SM etc.
§ 12 Hemsidan
En del material från kommittéer etc. har börjat komma in.
§ 13 SKK Start
I stort sett samma status nu som vid föregående möte. Sven, Leif och Folke fortsätter att hävda våra
åsikter om hur vi vill ha programmet.
§ 14 SKK Fullmäktige
Ingen information på grund av Maddes frånvaro.
§ 15 Övriga – ärenden
 Viltspårsansvarig: Göte avsäger sig ansvaret för Viltspårsverksamheten från och med
kommande säsong. Beslöts att Göte kontaktar Valberedningens sammankallande för att få
fram någon kandidat som kan fungera tillsammans med Göte under en kortare övergångstid.


Preliminärt datum för BF 2022

§ 16 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.
§ 17 Nästa möte
14 december kl 19:30
Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Sebastian Lindén/ S L

Ordförande
Sven Granström/ S G
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Bilaga 2
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