Protokoll fört vid styrelsemöte via Google Meet, 20210420
Närvarande: Camilla A, Folke J, Lena K, Peter L, Patrik P, Andreas H,
Niklas J(sup), Robin K(sup).
1. Mötets öppnande
Camilla öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Lena Karlsson valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
 Framtagning av banderoll - Patrik:
Patrik tar upp detta igen
5. Exteriörbedömning Åkulla
Peter informerade om att domaren är förhindrad den 19 juni, däremot var hon och
ringsekteteraren villiga att byta till den 20 juni istället. Platsen dock ändrar till
”andra sidan vägen”. Åkulla Outdoor Resort AB är de som är värdar och vill ha 30
kr/deltagande hund. Förtäring etc kan också ordnas. Beslöts att ändra datum till 20
juni.
Hittills 3 st anmälda. Viktigt att göra mera PR för evenemanget. Handsprit måste
finnas tillgängligt och ev. även munskydd. SKK´s anvisningar läses på
6. Viltspårsdomare ny
Andreas har kollat med Teresa Nilsson och Göte Roman om hur hon går vidare till
att bli domare. Göte Roman håller vidare kontakt med Teresa.
7. Verksamhetsplan 2021
Hur ska göra när vi ska ”jobba för” att olika saker ska hända enligt planen (se
Bilaga)?
- Viltspårsträning: Viktigt att visa att vi inom Beagleverksamheten har egna
domare, även viktigt att jobba ihop med andra raser. Andreas och Robin utsågs
att jobba med detta.
- Öka medlemsantalet: Ev. bjuda in Göte Roman för att få fram bra idéer. Camilla
och Lena utsågs att jobba med detta.
- Fler att starta på drevprov: Drevprovspropaganda ev. föregått av ett webinarium
diskuterades. Patrik och Niklas utsågs att hålla i denna punkt.
8. Övriga frågor
- Jakthundens dag förekommer tyvärr inte längre.
- De vid årsmötet avgångna ledamöterna har samtliga framfört sitt tack för
blomsteruppvaktningen.
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Peter kontaktar Carina för att få de saker hon har som tillhör SsBlK.
Camilla ska överta allt material som Christa och Ingemar förvarade.
Camilla och Lena ska träffas och överföra alla ekonomiska dokument etc.

9. Datum för nästa möte
Camilla kallar till detta.
10. Mötet avslutas
Camilla tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:

Justeras:

Folke Johansson/
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Verksamhetsplan Sydsvenska Beagleklubben 2021
Klubben ska anordna 1 st utställning: Växjö i augusti.
Eventuellt arrangera en exteriörbedömning i Åkulla i juni
Arrangera 2 drevprov (likt ordinarie prov)Jönköpings regionen i nov
2021 samt i januari 2022 i Älmhults regionen
Rörliga viltspårprov inom upptagningsområdet april – nov
Jobba för att få fler till att starta sina hundar på drevprov.
Jobba för att få fler till att starta sina hundar på viltspårprov
och utställningar.
Jobba för att få fler intresserade för att utbilda sig till
drevprovs/viltspårs domare.
Jobba aktivt med att försöka öka medlemsantalet i vår Lokalklubb.
Punkt tillagd vid årsmötet: Arrangera domarkonferens i september

Styrelsen SsBlK mars 2021.
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