Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 4 efter BF 2022
Tid 2022-09-06 kl 19:30
Plats: Via Google Meet
Närvarande:

Madeleine Bäck
Herbert Sundell
Folke Johansson
Camilla Gääw
Göte Roman
Emelie Lök
Roland Backlund
Christoffer Björk

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

Anmält förhinder:

Elisabeth Lewthwaite

Kassör

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Madeleine Bäck hälsade alla välkomna till första mötet efter sommaruppehåll och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av justerare och protokollförare
Herbert valdes att skriva protokollet och Emelie att justera det.
§ 4. Genomgång föregående mötesprotokoll
Inga anmärkningar
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Herbert meddelar att det inte längre kommer skrivelser från SKK och Madde föredrog erhållen info
från SKK att vi för att det ska fortsätta fungera som tidigare behöver vi lämna uppgifter till SKK med
roller och personuppgifter på nya styrelsen.
§ 6 Ekonomi
Elisabet har anmält förhinder och önskemål framförs att det vid varje möte redovisas en ekonomisk
uppföljning.
§ 7 AU – ärenden
Inget att redovisa
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§ 8 JpK – ärenden
- Göte och Folke redogjorde för tidigare utsänt protokoll från JPK och punkt 8 betonades.
Beslut om att inte delta i småhunds-SM detta år. Har-SM 21-22 nov i Högsby och NordM
2023 som arrangeras av Finska Beagleklubben är under kontroll. Styrelsen beslutade att
bifalla förslag från JPK att arrangera klövkampen i januari 2023.
- Folke informerar angående Har-SM att Jägareförbundet sponsrat en slant till klubben. Folke
redogjorde även för utvecklingsarbetet av SKK Start, att det finns gott hopp att få det nya
systemet för drevprov att fungera. Utbildningsinsatser är inledda och pågår löpande med LA
runt om i landet med Leif, Sven och Folke. En artikel ska skrivas av Karl-Mikael Bremer till
tidningen Hundsport.
§ 9 UtsK – ärenden
• Emelie informerar om att det inte är klart vilken utställning som inte kan genomföras 2024.
Beslut i frågan behöver tas innan sista oktober. Emelie mailar styrelsen inkommen skrivelse i
ärendet från Sydsvenska. Planering av Clubshow 2023 är påbörjad.
§ 10 AK - ärenden
Camilla informerar att hon i dagarna kallar till AK:s första möte efter avelskonferensen och att artikel
den kommer i detta nummer av Beagle.
§ 11 RedK – ärenden
Christoffer informerar att korrektur kommer till helgen, ett bra nummer.
§ 12 Uppfödarkonferens
Madeleine informerar att det blir en konferens 2023 men datum ej fastställt.
§ 13 Enkät medlemmar
Folke undersöker vilka frågor som fanns med i vår senaste enkät. Göte kollar också vilka frågor som
kan vara relevanta att ta med. Kontakt tas med dreverklubben för att få tillgång till deras frågor.
§ 14 Mötestelefonen
Roland tar på sig rollen att boka möten så snart han får tillgång till uppgifterna, kontakt tas med
Ingemar och Sven i ärendet.
§ 15 Övriga-ärenden
Göte tar hand om lagret med broschyrer som produceras. Madde kontaktar SKK angående
eventuellt monterutrymme för gåvor som klubben fått genom åren.
Nästa möte den 4 oktober kl 19:30
§ 16 Mötets avslutande
Vid protokollet
Herbert Sundell/HS
Justeras

Ordförande
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Emelie Lök/EL

Madeleine Bäck/MB
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