
Utställningskommitténs möte 2023-02-07 

Kl.19.30, Gruppsamtal via messenger 

 

Närvarande: Emelie Lök, Rebecca Palm, Madeleine Bäck, Kurt Johansen 

Frånvarande: Karin Festin, Ingela Holmgren 

§ Mötet öppnat 

Emelie öppnade mötet. 

§ Val av mötessekreterare 

Emelie valdes till sekreterare. 

§Val av justerare 

Alla mötesdeltagare justerar. 

§ Godkännande av dagordning 

Godkändes. 

§ Föregående mötesprotokoll 

-Ett anmälningsformulär online på Svenska Beagleklubbens hemsida, där medlemmar kan anmäla sig till olika 

LA:s utställningar är inte möjligt med det hemsideprogrammet som är idag.  

-Checklista, Emelie jobbar vidare med att färdigställa detta så det kan gå ut till alla LA. 

§ Verksamhetsberättelse för 2022 

Emelie har sammanställt verksamhetsberättelsen för 2022 och mejlat denna till alla i utställningskommittén för 

genomgång. 

Skickas vidare till BCS och hemsidan.  

§ Ansökan om utställningar 2025 

Mejl är utskickade den 30/1 2023 till alla utställningsansvariga i resp. LA. Deadline på ansökning om utställning 

till 2025 sattes till 15/3 2023 så det finns gott om utrymme för omflyttningar osv. Ansökan på Skk är ännu inte 

öppen för 2025.  

§ Club Show 2023, Gålö Havsbad 15 juli 

-Sponsringen, Rebecca har samlat ihop en mängd sponsorer och arbetet fortsätter.  

-Sponsring från uppfödare för rosetter beslutades att inte tas vidare. 

-Domarna, Madeleine har tillsammans med kassören i BCS har kontakt med domarna om bokning av flyg. 

-Gålö är bokat och klart. 

-Lotteri, beslutades att allt lotteri sker på plats, alltså ingen förhands försäljning av lotter. 

-Informations tält, Jpk har uttryckt intresse att närvara. Intresse från domare i Östsvenska Beagleklubben har 

även inkommit. 

-Anmälan, kommer ske digitalt genom hemsidan.  

-Annons till tidningen, hemsida och facebook. Emelie ansvarar att detta sker,  

-Anmälningsavgifter för Club Show 2023, valpar och veteraner 275 kr, Övriga 375 kr. 

§ Arbetsordningen för Utställningskommittén 

Kommittén har reviderat arbetsordningen och denna skickas till BCS för godkännande.  

§ BCS Enkät  

Kommittén har inget att tillägga.  

§ Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ Nästa möte 

Emelie kallar vid behov 

§ Mötet avslutas och Emelie tackar för ett trevligt möte. 



 


