Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 20171222
Närvarande: Ingemar Z, Bengt E, Peter L (sup), Carina A(sup), Folke J.
Frånvarande: Christa E, Peter G, Per-Erik N.
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Mötesdeltagare justerar.
3. Dagordning
Dagordning består av behandling av två förslag till motioner till kommande BF:
1. Motion angående CK i Jaktklass på utställning
2. Motion angående krav för utdelande av titeln SE UCH
4. Beslut
Efter diskussioner beslöts att styrelsen sänder följande motioner till BF 2018:
1. Motion angående CK i Jaktklass på utställning, se BILAGA 1.
2. Motion angående krav för utdelande av titeln SE UCH, se BILAGA 2.
5. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
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BILAGA 1

Motion angående CK i Jaktklass på utställning
För utdelande av Cert i jaktklass, gäller idag att endast ett Cert får delas ut till bästa tik och bästa
hanhund i jaktklass.
Sydsvenska Beagleklubben föreslår att CK utdelade i jaktklass ska vara championatsgrundande.
Certet som delas ut idag anser vi endast vara en konkurrensbedömning av de hundar som fått CK.
Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska vara utdelat vid officiell utställning inom SBlK, och ett av
certifikatkvalitetsprisen ska ha utdelats efter att hunden har uppnått åldern 24 månader och en
dag.

BILAGA 2

Motion angående förändring av kriterierna för SE UCH.
Med nuvarande championatsregler krävs det att hund för att få titeln SEUCH har 3 Cert och minst
ett första pris på drevprov antigen i unghundklass eller öppen klass.
Sydsvenska Beagleklubben föreslår att för att hund ska kunna tilldelas titeln SEUCH ska det krävas
minst ett förstapris i Öppenklass på drevprov. Om förstapriset är erhållet för klövvilt ska det
dessutom krävas att det även ska ingå ett prisdrev, oavsett prisvalör, i Öppenklass på tassvilt (räv
eller hare).
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