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Svenska Beagleklubben 
Org.nr 802403 - 6645 

Protokoll 
Art: Styrelsemöte nr 6 efter BF 2022 

Tid 2022-11-29 kl 19:30 

 

Plats: Via Google Meet 

Närvarande:  Madeleine Bäck Ordförande  

  Herbert Sundell Sekreterare   

  Folke Johansson Ledamot (JpK) 

  Camilla Gääw  Ledamot (AK)  

  Emelie Lök  Ledamot Sammankallande (UtsK) 

  Roland Backlund Suppleant Webbmaster (Red.K) 

  Elisabeth Lewthwaite Kassör (Red.K) 

  

Anmält förhinder:  Göte Roman  Ledamot V. ordförande  

Christoffer Björk   Suppleant  

   

 

§ 1. Mötets öppnade  

Ordförande Madeleine Bäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg om skrivelse för unghundspris under §5, skrivelse från 

Sydsvenska under §9 och facebooksida under §15 övriga frågor. 

 

§ 3. Val av justerare och protokollförare 

Herbert valdes att skriva protokollet och Folke att justera det. 

 

§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll 

Madeleine önskar tillägg att foldern är tryckt i 600 ex och att Göte sänt den till alla nya medlemmar 

och Östsvenska samt info om den till LA  

 

§ 5 Inkomna och utgående skrivelser 

Av inkomna skrivelser som tidigare skickats ut av Herbert, finns en fråga angående statuter för 

unghundspriset där frågan är om drevprov på hjort inräknas. Folke redogör för att han 

uppmärksammat avvikelsen och redan kompletterat texten att även omfatta hjort.  Reviderade 

statuter utlagda på hemsidan.  

 

§ 6 Ekonomi 

Elisabeth redogör för att vi äntligen har tillgång till Nordea och är i kapp med resultaträkningen. 

Några utbetalningar saknas men görs senare under veckan, Sebastian hjälper till och allt är under 

kontroll. Vi stänger Nordea innan årsskiftet och väljer SE banken. Folke undrar om det kommit in 

anspråk på reseersättning från SM och Elisabeth svarar att en har inkommit. 
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§ 7 AU – ärenden 

Inget att redovisa 

 

§ 8 JpK – ärenden 

Folke informerar att de inte haft något möte sedan föregående BCS-möte och att nästa är 

den 5 dec.  

Har-SM har arrangerats och var mycket lyckat. Stora snömängder i planerat område ledde till 

att Folke kallade till krismöte och med kort varsel hittades nya marker. Det blev en mycket 

lyckad tävling och alla var nöjda. Många har även visat intresse att följa hundarna på 

websidan. 

En annan JPK aktivitet är NordM som precis avslutats i Finland med Sven Granström som 

lagledare för det svenska laget som vann lagtävlingen med Vistenas Challe som bästa svenska 

hund och därmed med en finsk etta nu är NORD JCH. Region Syd arrangerar nästa NordM 

2023. 

SKK Start har använts för hitintills ca 100 prov och där finns inkörningsproblem med att få ut 

prislistor så att Folke får nu göra dem manuellt och han meddelar att de nu är klara på 

hemsidan.  

Camilla undrar över kvalificerade deltagare till klövkampen och Folke svarar att det finns 

eftersläpningar i redovisningar av drevprov och man inväntar kollegier för november.  JpK 

beslutar om eventuella justeringar av villkoren för kvalifikation. 

 
 

§ 9 UtsK – ärenden 

• Emelie informerar om att de hållit ett möte, att 2024 års utställningsprogram är klart 

efter att Östsvenskas utställning i augusti 2024 utgått. Man har berört frågan om antal 

utställningar är begränsat till 21, om eventuell turordning ska tillämpas. Ett info-tält vid 

Clubshow lyftes och om det finns intresse för det från kommittéerna. Frågor till enkäten 

berördes också på mötet. Sponsring med 13 000 KR från Bearskin är klart.  

• Madde tar upp en skrivelse från Sydsvenska Beagleklubben, som inkommit idag efter den 

under §5 redovisade listan. Frågan handlar om kommittéer och att LA måste ha 

messenger för att utföra uppdrag åt klubben. Det här fallet berör utställningskommittén 

men man vill att BCS tar beslut i frågan om kommunikationssätt.  

Emelie och Madde svarar att primär och viktig info sänds via mail eller tel och att den 

aktuella messengergruppen är frivillig och informell. De skriver ett svar till Camilla 

Albertsson på Sydsvenska Beagleklubben. 

• Emelie lyfter frågan om att LA visat intresse för en central bokningsfunktion på 

hemsidan, Roland undersöker möjligheten. 

 

§ 10 AK - ärenden 

• Camilla informerar att AK inte hållit något möte sen senast, artiklar till nästa nummer av 

Beagle är på gång och färdigställs under kommande vecka. 

 

§ 11 RedK – ärenden 

Inget speciellt från Roland  

 

§ 12 Uppfödarkonferens 

Madeleine informerar att det är inget nytt i frågan.  
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§ 13 Enkät medlemmar 

Madde ber att alla kommittéer hjälps åt och skriver frågor som de önskar ha med och sänder till 

Madde. Dreverklubben har meddelat att de gärna hjälper till att förtydliga och justera några 

formuleringar från sina erfarenheter. Urvalet av frågor från kommittéerna görs innan sista januari. 

 

§ 14 Årets bästalistorna-Diplom  

Beslut tas att diplom ges till de tre bästa för viltspår, jakt och utställning. 

 

§15 Övriga-ärenden 

Madde lyfter frågan om att skapa en facebooksida för att belysa aktuella händelser, som blir en 

snabb extra informationskanal för medlemmars bedrifter nationellt och internationellt. Viktigt att 

den inte ersätter hemsidan som tydligt visar en ökad trafik. Madde föreslår att Roland, Madde och 

Rebecka Palm i så fall kan vara admin för sidan. Folke kollar med JPK om möjligheten att någon där 

också vill vara admin med möjlighet att publicera info. 

 

§ 16 Mötets avslutande 

Nästa möte den 10 januari kl 19:30 och Madeleine önskar alla en GOD JUL! 

   

Vid protokollet 

Herbert Sundell/HS 

 

Justeras   Ordförande 

Folke Johansson/FJ  Madeleine Bäck/MB 


