Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 5 efter BF 2022
Tid 2022-10-04 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

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

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

Anmält förhinder:

Christoffer Björk

Suppleant

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Madeleine Bäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justerare och protokollförare
Herbert valdes att skriva protokollet och Folke att justera det.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
Göte uppmärksammar att det fanns brister och Folke sänder redigerade delar av protokollet till
Herbert efter mötet.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Herbert redogör för inkomna skrivelser och att det finns en period under sommaren som inkomna
skrivelser inte nått klubben. Inga utgående skrivelser. Madeleine sänder kommande utgående
skrivelser med kopia till sekreteraren.
§ 6 Ekonomi
Elisabet redogör för att hon fortfarande inte har tillgång till Nordea. För att sköta betalningar tar hon
därför hjälp av Sebastian som har åtkomst. Göte är tydlig med att han inte är nöjd med situationen.
Elisabeth uppdras att uttrycka klubbens missnöje över situationen till Nordea och avsluta klubbens
konton hos dem när tillfälle ges.
§ 7 AU – ärenden
Inget att redovisa
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§ 8 JpK – ärenden
Folke redogör för tidigare utsänt protokoll från JPK den 22 september. Den viktiga punkten är
att ÖgBlK accepterat att arrangera Klövkampen 22-23 januari 2023. Camilla som
representerar arrangören meddelar att det är bokat och klart samt skickar inbjudan för
påseende till Folke och Göte. Viktigt att arrangemanget marknadsförs, uttagningsveckor är v
43-46 och Roland publicerar webinfo om provet inklusive statuter innan v 43. Utskick om
klövkampen görs av Camilla till alla LA.
Nedan redovisat beslut gäller även detta år:
Från § 8 JpK-ärenden vid styrelsemöte 13 efter BF 2020:
”-Ekonomisk ersättning vid SM- och NordM-tävlingar:
BCS utbetalar till samtliga deltagare vid SM-tävlingarna och Nordiska Mästerskapet en
enhetlig ersättning på 10 kr/mil. Vid avstånd under 30 mil enkel väg utgår ingen
ersättning. Ersättning skall utbetalas endast från bostaden till tävlingscentrat ToR, Ingen
ersättning utgår för körning till bl.a. provrutor.”

§ 9 UtsK – ärenden
 Emelie informerar om att Östsvenskas utställning i augusti 2024 utgår.
 Planering av Clubshow 2023 fortgår.
§ 10 AK - ärenden
 Camilla informerar att AK tittat på möjligheten att få ut mer avelsdata ur tidigare års
redovisade drevprov. Folke har kontaktats och redogör för att det troligen är ganska enkelt
att få ut data för perioden efter 2017 och mer krävande för perioden 2011-2016.
 Viss oro från Camilla för att det funnits ett flertal kullar under året med osålda valpar.
 Artiklar till nästa nummer av Beagle är på gång.
§ 11 RedK – ärenden
Inget nytt från Roland, Madde kontaktar Christoffer angående foldern och ändrar nuvarande
formulering jaktprov som finns på några ställen så att det istället står drevprov.
§ 12 Uppfödarkonferens
Madeleine informerar att det är inget nytt i frågan.
§ 13 Enkät medlemmar
Madde redogör för kontakten med dreverklubben som meddelat att de gärna hjälper till med
formuleringar från sina erfarenheter. Alla kommittéer hjälps åt och skriver frågor som de önskar ha
med och sänder till Madde.
§ 14 Övriga-ärenden
Roland publicerar styrelsens mötesdatum på websidan.
Nästa möte 29 nov kl 19:30
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§ 15 Mötets avslutande
Vid protokollet
Herbert Sundell/HS
Justeras
Folke Johansson/F J

Ordförande
Madeleine Bäck/M B
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