Protokoll fört vid telefonmöte 20180516
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Peter L, Patrik P, Anki W,
Andreas H(sup), Carina A(sup), Camilla A(sup).
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Carina valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Föreg mötesprotokoll lades till som punkt 4.
4. Föregående mötesprotokoll
Läggs till handlingarna.
5. Ekonomi (Anki)
 Reseersättning vad gäller?
Beslöts att Anki skickar ut förslag på vad som ska gälla.
 Ska vi skaffa oss ett organisationsnummer?
Betydligt enklare att sköta bankkontakter etc. om man har ett sådant nr. Beslöts
att Anki ansöker om ett sådant.
 Utfallet från Brobyutställningen.
7425 kr i vinst. Redovisning bifogas protokollet.
 Ekonomiska behållning just nu.
Ca 45 000 för dagen.
6. Utställningar/Viltspår. (Christa)
 Åkulla och Åseda
- Åkulla; allt klart.
- Åseda; Ringsekreterare ännu inte klart.
Poängterades att det är viktigt att så många som möjligt kommer till respektive
platse
 Bemanning och tidpunkt Åkulla.
- start kl 11:00. Poängterades att det är viktigt att så många som möjligt
kommer och hjälper till.
 Viltspårkurs
- 3 och 9 juni i Perstorp. Hittills 2 st anmälda.
Allmänt: Beslöts att Camilla undersöker vilka viltspårsdomare som finns
tillgängliga i framförallt sydöstra delen av vårt område.
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7. Jaktprov m.m. (Folke)
 Domarkonferens?
Beslöts att anordna Drevprovspropaganda på 4 olika ställen i vårt område. Peter
Landsjö ansvarig.
 Chipläsare till drevprovsdomare (vem ska ha och vad ska gälla).
6 st inköpta. 1 används till utställning (Christa hare denna), resterande 5 delas
ut till behövande domare, Folke ansvarar.
 Rörliga drevproven kommande säsong (ansvariga).
Patrik Persson och Peter Landsjö delar på detta.
 Kåremålaprovet.
10-11 december, Markus Karlsson kommissarie.
8. Rapport från region syds möte och BF 2018 (Folke o Ingemar)
 Region Sydmöte. Se utskickade minnesanteckningar, bifogas protokollet.
 BF: Ny styrelse, se hemsidan. Bland annat beslöts om att arrangera KlövviltsSM. Kan vi tänka oss att arrangera detta?
9. Övriga frågor
- Förslag angående Beagledag 2019. Christa, Carina, Anki och Camilla börjar
fundera på detta. Rapport på nästa möte.
- Information om jaktprov på utställningarna. Föreslogs att någon som är
domare engageras att informera om jaktprovsverksamheten på
utställningarna. Annonseras på hemsida och i utställningsannons.
10. Nästa möte
Ev. fysiskt möte i Åseda, 19 augusti.
11. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Carina Arvidsson/C A
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Bilaga 1

Redovisning Broby-utställningen 2018
Händelse

Inkomster

Anmälningsavgifter
Kataloger
Lotter
Pin
Utställningskoppel
Nummerlappshållare
Filtar
Kepsar
Ringsekr + domare
Fika till ringsekr.+ domare
Inköp lottring
Rosetter

Utgifter
8 700
720
1820
40
480
60
450
420

Resultat

270

3 580
330
40
1045

Summa

12 690

5 265

7 425

Bilaga 2

Anteckningar förda vid beagleträff i region Syd den 28/4 -2018 i Mullsjö
Deltagare: Skaraborgs Beagleklubb: Stig Bertilsson, Micael Algotsson, Ulf Beckman.
Sydsvenska Beagleklubben: Peter Landsjö, Patrik Persson, Ingemar Zentio, Folke
Johansson.
Västsvenska
Beagleklubben: Christer Hagel, Tony Blom.
Saknas: Östergötlands Beagleklubb
1. Deltagande klubbar regionsträff. Deltagarna på mötet tycker att det är viktigt att
träffas i detta forum i region syd. Då det ger ett bra utbyte av kunskap av olika slag
för regionen och för klubbarna, tråkigt nog saknades Östergötland igen.
Kostnaderna för deras del av dagen får således delas på övriga klubbar.
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2. Regionsuttagning 2017 åsikter. Arrangemanget fick många plus ifrån alla klubbar.
Sydsvenskas arrangemang i Kåremåla var prisvärt, bra provmarker och boende, allt
som en sådan sammankomst skall innehålla. Klubbarna kom överens att det är
viktigt att klubbarna träffas och att domarna på plats utbyter funderingar i vårt
gemensamma sätt att bedöma våra kära hundar i skogen och sen sprida dessa
åsikter vidare i våra egna klubbar. Västsvenska Beagleklubb ville återgå till det
tidigare sättet att hundarna blev uttagna av varje klubb, startande på
hemmaklubbens marker, detta röstades ner. Vi beslutade att regionsuttagningen
skall flyttas i mellan respektive klubb i regionen och 2018 skall Skaraborg sköta
arrangemanget den 12-13 november, sen följer övriga klubbar i löpande schema
som Folke Johansson har. Vi skall försöka hålla ner kostnaderna för
arrangemanget, krav är säng, dusch och mat.
3. Fasta drevprov 2018 . Västsvenska beagleklubben arrangerar inga fasta prov,
Sydsvenska beagleklubben har fast prov 10-11 december, Skaraborg har fast prov
V 47-2018 och V 4-2019.
SM kommer enligt preliminära besked från region Mitt att arrangeras på Gotland
den 3-4 december 2018.
4. Synpunkter på dom nya drevprovsreglerna. Dom två egenskaperna som verkar
vara svårast att bedöma är nyansering och samarbete, trots att det är tydligt i
regelboken. Förslag på att skicka ut en mall på hur man fyller i ett protokoll togs
också upp och det känns som att det jobbet bör fortsätta i varje klubb.
Regelrevideringsgruppen, med representanter för alla raserna kommer att jobba
vidare under tiden nuvarande regelverk gäller, 1 möte har hållits strax efter den
gångna säsongen var slut. För närvarande är det bara Folke som representerar
Beagle eftersom Claes-Göran Larsson valt att sluta. Folke efterfrågar förslag på
någon som vill ingå i denna grupp.
5. Problem att arrangera tävlingar. Diskussionen om påverkan av media vid
arrangemang av tävlingar typ regionsuttagningar och SM diskuterades. Klubbarna
bör ha en låg profil vid annonsering i sociala medier före och under tävlingarna.
6. Avelsfrågor. Sociala medier har skapat stora problem för våra avelsråd i
lokalklubbarna och centralt då planering och annonsering av planerade parningar
sker på Facebook, Blocket. Vi känner att statusen/kraven på hanhunds- och
tiklistan bör höjas på något sätt. Vi behöver också öka kraven på annonseringen på
hemsidan, detta är en fråga som avelskommittén behöver diskutera.
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7. Val av regionansvariga kontrollanter/drevprov i region syd efter BF 2018. Omval
av Stig Bertilsson, Thord Magnusson. Stig kommer även fortsättningsvis att delta i
JpK som representant för region Syd.

8. Övriga frågor. Folke lyfte frågan om att det behövs förslag på personer till
valberedningen inför BF 2018, då det saknas förslag och att arbetet kräver ett stort
engagemang. Då det är en viktig post så bör man komma väl förberedd till BF.
Vid pennan Stig Bertilsson
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