Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 3 efter BF 2022
Tid 2022-06-22 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 till sista mötet innan sommaruppehåll och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes .
§ 3. Val av justerare och protokollförare
Herbert valdes att skriva protokoll.
Folke valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Herbert meddelar, att det kommit skrivelse från SKK ang. beslut från disciplinnämnden.
§ 6 Ekonomi
Elisabet arbetar ännu med att ordna behörigheter för bankärenden, överväger en bank istället för två
och Sebastian finns som stöd för att hitta en lösning.
§ 7 AU – ärenden
Madeleine informerar inga ärenden.
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§ 8 JpK – ärenden
- Göte informerar att intresset för viltspår är på uppgång och ”all time high” för antal starter
(t.o.m maj månad), om vänskapskampen med Norge i viltspår som Sverige vann. Göte
föreslås kontakta Värmland-Dals för att arrangera tävlingen i Sverige 2023.
Folke redogjorde för drevprovsgenomgång den 9 juni där 8 LA deltog.
- Har-SM är beslutat till 21-22 nov i småländska Högsby. Folke Johansson som fullmäktige och
Leif Festin som biträdande fullmäktige.
- Nordiska mästerskapet genomförs i Tammerfors 25-26 nov och Sven Granström har tackat ja
som lagledare för det svenska laget.
- Programmet för att registrera drevprov bedöms att kunna bli tillräckligt klart under
sommaren så att utbildning av domare kan påbörjas under mitten av augusti.
§ 9 UtsK – ärenden
• Emelie meddelar att Clubshow är bokat till den 15 juli 2023 på Gålö havsbad och man tittar
på möjligheten till att även kombinera med viltspår.
• Emelie informerar om att SKK meddelat att vi bara kan ha 21 utställningar 2024 och vi får
avstå en av de ansökta. Hon har varit i kontakt med sydsvenska som ansökt om tre
utställningar och om möjligheten att avstå den ena och istället genomföra
exteriörbedömning som även kan kombineras med andra evenemang och även ge bättre
ekonomi.
§ 10 AK - ärenden
Camilla informerar från avelskonferens med Norge och Finland som genomfördes i helgen och som
innehöll en stor samsyn mellan länderna. Eventuellt uppföljning med LA under augusti innan
reportage i kommande nummer av Beagle kommer ut för att förankra resultat från konferensen som
stöd till lokala avelsråd.
§ 11 RedK – ärenden
Madeleine väcker ide om nyhetssida på Facebook.
§ 12 Uppfödarkonferens
Madeleine och Camilla snart klara med en grupp som kan jobba vidare med frågan.
§ 13 Klövviltsmästerskap
Göte har haft kontakter för att kunna arrangera en klövviltstävling då klöv-SM inte kommer att
arrangeras. Januari bedöms som en lämplig period för att ha tillgång till lämpliga marker. Beslöts att
Göte arbetar vidare med frågan inom JPK.
§ 14 Enkät - medlemmar
Madeleine beskriver värdet av att veta vad medlemmarna tycker för att få bra beslutsunderlag.
Styrelsen är positiv till förslaget.
§ 15 Sponsoravtalet
Madeleine meddelar att även om de flesta LA är positiva så ingår vi inget avtal. Frågan bör
aktualiseras igen till kommande år.
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§ 16 Övriga frågor
• För broschyren som beslutades på föregående möte sänder Göte nuvarande material till
Christoffer och Madeleine kontaktar honom.
• Nästa möte beslutas till onsdag den 29 augusti kl 19:30
§ 17 Mötets avslutande
Madeleine önskar en trevlig sommar och avslutar mötet.

Vid protokollet
Herbert Sundell/HS
Justeras
Folke Johansson/FJ

Ordförande
Madeleine Bäck/MB
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