Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 2 efter BF 2022
Tid 2022-05-24 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Madeleine Bäck
Herbert Sundell
Elisabeth Lewthwaite
Folke Johansson
Camilla Gääw
Göte Roman
Emelie Lök
Roland Backlund

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Ledamot V. ordförande
Ledamot Sammankallande (UtsK)
Suppleant Webbmaster (Red.K)

Anmält förhinder:

Christoffer Björk

Suppleant (Red.K)

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Madeleine Bäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg, två frågor om sponsoravtal och broschyr under punkten övrigt.
§ 3. Val av justerare och protokollförare
Herbert valdes att skriva protokoll.
Folke valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
Inget föregående protokoll
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Herbert meddelar, Inga skrivelser
§ 6 Ekonomi
Elisabet arbetar med att ordna behörigheter för bankärenden, inget akut.
§ 7 AU – ärenden
Madeleine informerar kort om fråga angående viltspår, gällande att BCS står för anmälnings-och
logikostnader för de svenska deltagarna i vänskapskampen i viltspår.

§ 8 JpK – ärenden
- Folke meddelar inget nytt möte men aktuella frågor är Har-SM i syd-svenska, nya
drevprovsregler och nya programmet för jaktprov.
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§ 9 UtsK – ärenden
Emelie meddelar att ansökningar är inlämnade för 2024 undantaget LA Norrbotten, Clubshow
planeras årligen från 2023 på Gålö.
§ 10 AK - ärenden
Camilla informerar om avelskonferens med Norge och Finland som genomförs 18 juni på Scandic
Arlanda.
§ 11 RedK – ärenden
Christoffer som inte närvarar har meddelat att eventuellt material till tidningen behövs omg för
tryck.
§ 12 Uppfödarkonferens
Madeleine och Camilla arbetar vidare med frågan.
§ 13 Uppdrag från BF
• Skrivelse angående vargfrågan arbetar Madeleine vidare med
• Göte inleder samtal med intressenter för arbetsgrupp till klövviltsmästerskap
§ 14 Övriga frågor
Befintlig broschyr behöver uppgraderas sen 2013, Christoffer får uppdraget Elisabet önskar
en enklare variant för egna utskrifter av densamma för att dela ut på mässor etc.
Sponsoravtalet arbetar Emelie och Madeleine med och sänds till BF delegater och LA för
remiss 14 dagar innan beslut
§ 15 Nästa möte
Onsdag den 22 juni kl 19:30

§ 16 Mötets avslutande
Madeleine tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.
Vid protokollet
Herbert Sundell/HS
Justeras
Folke Johansson/FJ

Ordförande
Madeleine Bäck/MB
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