Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 16 efter BF 2020
Tid 2021-12-14 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Sven Granström
Folke Johansson
Camilla Gääw
Sebastian Lindén
Göte Roman
Björn Aspelin
Madeleine Bäck

Ordförande
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Kassör
V. ordförande
Sekreterare
Ledamot (UtsK)

Anmält förhinder:

Christoffer Björk
Kjell Zingmark

Suppleant (Red.K)
Suppleant (Red.K)

§ 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 genomförts.
 Skrivelse angående SKK´s synpunkter på ”antal utställningar i LA” har ännu inte gått ut till LA.
AK:
 Lafora-punkt: Skrivelsen ska gå ut till LA.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Inga kommentarer.
§ 6 Ekonomi
Se Bilaga 1 och 2.
 Diskuterades hur Småhunds-SM´s ekonomi egentligen ska skötas. Föreslogs att Sven o
Sebastian sätter ihop en skrivelse om detta och som skickas till Småhunds-SM
Arrangörsgrupp.
 Prognosen för ekonomin ser bra ut inför kommande BF.
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§ 7 AU – ärenden
Inga AU-ärenden har förekommit.
§ 8 JpK – ärenden
Senaste JpK-protokollet från 211209 gicks igenom.
 Beslöts att Göte och ytterligare en person som Göte väljer ska delta i SKK´s genomgång av
nya Viltspårsreglerna.
 Beslöts att nya Statuter för uttagning av hundar till Småhunds-SM ges ut baserat på vad som
är protokollfört i JpK-protokollet.
 Diskuterades att skriva en proposition angående framtida Klöv-SM.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
§ 9 UtsK – ärenden
 Listorna med Årets Utställningshundar berördes.
 Skrivelse har skickats till LA angående tillsättning av domare på kommande utställningar.
 Diskuterades problem med varierande kvalitet på utställningsredovisningarna. Beslöts att
Sven och Madde kallar till ett digitalt möte angående detta, i god tid innan
utställningssäsongen börjar.
§ 10 AK - ärenden
 Inget AK-möte har hållits sedan senaste BCS-mötet. Informationsartikel om vad man bör
tänka på inför planerade parningar kommer in i nr 4 av Beagle. Informationen finns även
utlagd på hemsidan.
 Fråga om en hund med Disqualified (rapporteringskod A) på utställning ska få finnas på
Hanhundslistan har kommit in. Inga beslut togs.
 Fråga från uppfödare angående vilka meriter som gäller för Avelslistorna: Beslöts att
statuterna för avelslistorna måste förtydligas, AK gör ett förslag till kommande möte.
§ 11 RedK – ärenden
Beagle nr 4 kommer ut till jul.
§ 12 BF 2022
Preliminärt datum för BF är den 7 maj. Vad gäller för dagen om Pandemin eskalerar? SKK kontaktas
angående detta och ytterligare frågor angående BF bordlades.
§ 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
Madde rapporterade att det varit ett förhållandevis bra möte, trots dålig stämning under dag 1.
Håkan Hemängs inlägg om SKK´s skötsel av framtagning av Drevprovsredovisningsverktyg fick stor
uppskattning.
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§ 15 Övriga – ärenden
 Leif Festin har tagits in i SKK´s nya Etikgrupp.
 Avelskonferensen i juni 2022, vad gäller med hänsyn till Pandemin? Beslöts att AK tills vidare
jobbar vidare med detta.
§ 16 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare, avslutade mötet och önskade oss en trevlig Jul- o
Nyårshelg.
§ 17 Nästa möte
25 januari 2022, kl 19:30.
Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Sebastian Lindén/ S L

Ordförande
Sven Granström/ S G
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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