Protokoll fört vid telefonmöte 20190211
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Patrik P, Peter L,
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
Camilla A valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Tillägg på pkt 5 (Valberedningens förslag) och pkt 10.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna.
5. Årsmöte 2019


Utskick av kallelse
Folke gör i ordning kallelsen.
Mailas till de som har mailadresser som vi vet är OK (OBS måste delas upp
i ett antal utskick!). Brevutskick till övriga. Adressetiketter beställda.



Lokal, tid o plats
Samma som förra året.



Verksamhetsplan
Ingemar fixar denna, skickar ut till styrelsen för påseende.



Verksamhetsberättelse
På gång och under kontroll.



Valberedningens förslag
Carina skickar ut det slutliga förslaget till hela styrelsen för påseende.



Årsbokslut och revisorernas berättelse
Anki meddelar att detta är under kontroll.



Följepriser till vandringspriser
Folke skickar ut en sammanställning till Ingemar och Anki över vilka som är
aktuella så fort proven är klara.

1(2)
)



Diplom (drevprov)
Folke tar fram dessa och Ingemar ombesörjer utskrifter.

6. Rapport från arbetsgruppen ang. eventuell Beagledag
Camilla redogjorde för hittills nedlagt arbete. Enkät till medlemmarna bedöms vara
ett viktigt första steg. Enkäten ska användas för att förstå vad medlemmarna vill ha
ut av sitt medlemskap (kan vara en beagledag eller annat). En första enkät planeras
att delas ut redan på årsmötet. Om positiva besked kommer fram från enkäterna
kan ev. en Beagledag anordnas redan 2019.
Gruppens rapport bifogas.
7. Jakthundens dag, och Elmia
 Jakthundens dag: Carina håller ihop detta liksom tidigare. Arrangeras i maj
månad.
 Elmia: 30 maj - 1 juni. Patrik rapporterar att det blir liknande upplägg som
föregående evenemang. Viktigt att vi från vår klubb står för hela
arrangemanget.
Vi söker folk som kan ställa upp och hjälpa till vid båda evenemangen.
8. Drevprovsverksamheten
40 starter hittills, förmodligen en minskning från föregående säsonger.
9. Viltspårsverksamheten
Diskuterades att arrangera viltspårskurser på olika platser i området. Beslöts att
Ingemar diskuterar detta med Christa och Camilla.
10. Övriga frågor
- Drevprov Östra Hults Acke
Beslöts att domaren vid det avbrutna provet, Bengt Eriksson, skickar räkning på
400 kr till klubben.
Beslöts att bevilja att denna hundägare får startavgiften för denna hund betald
av klubben vid en start kommande säsong.
11. Nästa möte
Ingemar kallar till detta i slutet av februari.
12. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Camilla Albertsson/
CA
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Beagledag -

En familjedag med beaglen i focus.

Syftet med beagledagen är att attrahera beagleägare som vi idag inte når ut till genom
den ordinarie verksamheten (utställning, jakt- samt spårprov). Vi vill på detta sätt skapa
en miljö där beagleägare kan umgås och dela erfarenheter, lära sig något nytt kopplat
till sitt hundägarskap samt prova på olika aktiviteter som familjen kan göra med sin
hund. Detta ger också en bra plattform för att marknadsföra vad det innebär att ställa ut
hunden och starta den på prov. Vi vill stimulera och engagera beagleägare att upptäcka
vilken fantastisk potential som finns i beaglen som ras.
Vi behöver hitta sätt att nå ut till nästa generation beagleägare - att anordna en
beagledag riktat mot familjen, kan vara ett sätt.
En aktiv, lydig hund med bra fysik är dessutom en fantastisk jaktkompis.
Hur vi planerar att genomföra detta är genom att gå ut och fråga våra medlemmar och
besökare under utställningarna i vår. Basen för detta är en enkät som förslagsvis;
-

informeras om och aktivt delas ut under utställningarna
skickas ut till samtliga mailadresser
publiceras på hemsidan

I enkäten så ber vi om förslag på aktiviteter som man skulle uppskatta och önska,
kopplat till en beagledag. Vi ber personer som är intresserade av att hjälpa till att
anmäla sig.
Vi passar också på att undersöka vad som skulle engagera våra beagleägare - vad man
önskar få ut av sin medlemsavgift.
Marknadsföringen av beagledagen görs genom att prata om den vid våra utställningar i
vår samt publicera information på hemsidan.
Först måste givetvis förslaget tas upp i årsmötet för beslut.
När passar det bäst att genomföra en beagledag? Tidigare beagledagar har genomförts i
början av augusti, precis i slutet på semestrar och innan skolan och övriga aktiviteter
drar igång på riktigt. Den kolliderar då inte heller med höstens utställning samt
jaktsäsongen. Vill det sig väl kan vädret dessutom vara till sin fördel.
Viktigt är att annonsera ut dagen i god tid för att möjliggöra ett större deltagarantal. Det
innebär att en beagledag förmodligen inte kan genomföras förrän under 2020. Ett
alternativ är dock att redan nu annonsera en dag i augusti 2019 och hoppas på bra
respons i enkäten.
Upplägget är förslagsvis en separat dag (eller halvdag), inte kopplad till någon
utställning eller annan aktivitet. Hur lång dagen ska vara, ber vi om svar på i enkäten.
2-3 aktiviteter beroende på tidsåtgång, en blandning av föreläsning och prova på
aktivitet.
Tipspromenad/frågesport med beaglefrågor samt fika är stående aktiviteter.

BILAGA
2019-01-29
Var är mest lämpligt att anordna en beagledag för Sydsvenska Beagleklubben? På grund
av det stora upptagningsområdet så är detta inte lätt. Det blir långt för de flesta. Från
ett praktiskt perspektiv, så kan det vara lämpligt att anordna dagen i anslutning till, där
de som engagerar sig bor. Det är också viktigt att ta hänsyn till möjliga faciliteter
beroende på agenda, dvs. olika platser vid olika beagledagar. Närhet till en
brukshundsklubb (eller liknande) kan vara en fördel.
Budget för beagledagen säkras genom en deltagaravgift, intäkter från eventuella lotter
och sponsring. I samband med enkäten så undersöks vad man som deltagare kan vara
villig att betala för en beagledag.

