Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 15 april 2013
Närvarande: Ingemar Z, Per-Erik N, Folke J, Petra K, Patrik P, Fredrik S
(sup), Fredrik F(sup).
Frånvarande: Christa E.
1. Mötets öppnande
Ingemar hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Patrik P valdes att justera dagens protokoll.
3. Föregående mötesprotokoll
Kommissarier för utställning i Broby: Anki tillfrågad och är beredd att ställa upp.
4. Styrelsesammansättning
Konstituering:
Ordförande: Ingemar Z.
V. ordförande/Sekr: Folke J (drevprovsansvarig).
Kassör: Per-Erik N.
Ord. Ledamöter: Patrik P (kommissarie DP), Petra K (utställningsansv.), Christa E
(viltspårsansv).
5. Ekonomi
Dagens behållning 19031:-, ökning huvudsakligen beroende på anmälningsavgifter till
utställningarna.
6. 50 års jubileum
Protokoll från och med 1966 har återfunnits, finns i kommunarkivet i Älmhult
(sammanställning bifogas). Beslöts att Folke sammanställer ett material ur de
återfunna styrelseprotokollen. Skickar ut något till styrelsen senast den 15 maj.
7. Lägesrapport Clubshow
Petra informerade om att arbetet pågår enligt plan. F.n. enbart 7 hundar anmälda. Ett
15-tal sponsorer klara redan nu. Auktion kommer att anordnas på de finaste
lotteripriserna. Senaste protokoll bifogas.
8. Rapport Region Syd möte i Huskvarna
Patrik, Ingemar och Folke deltog. Minnesanteckningar bifogas protokollet.
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9. Elmia
Information från Göte Roman att läget är under kontroll, hundar till hundparaden ännu
inte utsedda. Ny informationsbroschyr från BCS är på gång och skall vara klar till
mässan börjar. Montermaterial från Sydsvenska behövs inte, Göte fixar detta. Patrik
tar upp med Göte angående försäljning av profilkläder.
10. Brobyutställning
 Anki Wikander blir kommissarie. 21 anmälda just nu. Petra, Christa, Per-Erik
och Ingemar hjälper också till.
11. Mötet avslutas.
Ingemar tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Folke Johansson/ F J

Justeras:
Patrik Persson/ P P

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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Bilaga 1
SsBlK´s arkiverade handlingar i kommunarkivet i Älmhult:
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Bilaga 2

Minnesanteckningar fört vid Sydsvenska Beagleklubbens ”Clubshow
kommitté” 2013-03-17
Närvarande: Petra Karlsson, Christa Edvardsson, Anki Wikander, Ingvar Abramsson
Ingemar Zentio, Caroline Ståhl, Per-Erik Nilsson och Karin Festin
Anmält förhinder: Britt Neumann,

1. Mötets öppnande
Petra hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Ingemar påtalade att vi inte behöver behöver föra
protokoll, utan att det räcker med minnesanteckningar, därmed utgår justeringsman
fr.o.m detta möte.
3. Sekreterare
Som sekreterare för dagens möte valdes Christa Edvardsson.
4. Justeringsman
Utgår enligt punkt 2.
5. Föregående mötesprotokoll
Christa & Ingemar har fått klartecken från Röstånga Gästis att vi kan låna 10 stolar
samt bord, men vi får själva sätta ut och lämna tillbaka dem.
6. Domare
Ingemar Zentio har stående kontakt med domaren Patience Walden. Domararvodet
önskas utbetalas i eng.pund vid utställningen. Emelie står för hämtningen av
domaren.
7. Rosetter, priser
Rosetter är beställda, totalt 31 st. ( CK+Hp valp används klubbens nuvarande)
Anki lade fram förslag till pokaler till BIR/BIM hundar. Termosar och vaser med
gravyr, tar fram prisuppgift på detta.
8. Lotterier
Christa uppdaterar listan Lotterier/sponsring och skickar ut den inför varje möte.
9. Sponsring
Ingemar har kontaktat Optimal och föreslagit att de kan sponsra spaljeerna, inväntar
svar från dem. Ingemar har även varit i kontakt med Hylte Lantmän och väntar på
svar.
Petra Karlsson har kontaktat Agria och väntar på besked.
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Hill’s har ändrat på vad de utlovat, de kan erbjuda 4x12 kg + 8x3 kg samt provpåsar
och ringband mot att de får vara ensam foderleverantör. Detta kommer vi att tacka
nej till.
Christa kontaktar Royal Canin och hör vad de kan erbjuda.
Anki har varit i kontakt med Globus och inväntar svar från dem.
10. Fotografering
Carolines svägerska Jannike Petersson ställer upp med att fotografera vid
clubshowen, och vill ej ha ersättning för detta.

11. Fredag kväll
Röstånga Gästis har lämnat prisförslag till fredagskvällens middag enl. följande
Grillad hemlagad viltfärsbiff med gräddsås, stekt potatis, rostade rotfrukter,
salladsbuffé,
hembakat bröd, smör och citronvatten för 130:-/person. Ska klubben sponsra något
för detta, i så fall hur mycket ?? Fråga till Röstånga Gästis under vilken tid kan detta
serveras ?
12. Budget
Kvarstår till nästa möte.
13. Övrigt
Per-Erik kom med förslaget att vi gör biljetter för jubileumsmiddagen som delas ut vid
utlämningen av nummerlappar.
Inbjudan till Championparaden och vinlotteriet ska skickas ut under mars-april till
berörda,
Ingemar ombesörjer detta.
14. Nästa möte
Nästa möte blir den 21/4 kl.19.00

Minnesanteckningar förda av:

________________________________
Christa Edvardsson
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Bilaga 3

Minnesanteckningar förda vid möte i region Syd 2013-03-23 i Husqvarna.

Närvarande: Ingemar Zentio
Patrik Persson
Folke Johansson
Ulf Beckman
Sven Holm
Micael Algotsson
Robert Lindgren
Christer Hagel
Kjell Lundgren
Curt-Christer Gustavsson
Camilla Gääv Rolander
Karin Festin
Claes-Göran Larsson

SsBIK/AK
SsBIK
SsBIK/JpK
SbBIK
SbBIK
SbBIK
VBIK
VBIK
VBIK
ÖgBlK
ÖgBlK
ÖgBlK/UtstK
JpK

Inledning


Folke Johansson hälsade alla välkomna till detta möte som hölls I Husqvarna.

Information från utställningskommittén


Karin Festin redogjorde lite från utställningsverksamheten 2012. En liten minskning på
antalet utställda hundar noterades. Antal utställningar var 20 st under året 15 domare har
dömt vid dessa utställningar och 19 cert har delats ut. Minskning av antalet hundar på
utställningarna beror förmodligen på att en utställning blev inställd.



Under 2012 har antalet exteriördomare som dömer Beagle utökats med 8 nya domare.



Slutresultatet från årets utställningshund redovisades, på tio i topp listan återfinns glädjande
nog 4 st jaktprovsmeriterade.



Information om att årets Clubshow arrangeras av SsBlK och 2014 är det ÖBlK som arrangerar.

Information från avelskommittén


Hanhundslistan och tiklistan gicks igenom med tillfälle att kommentera eller informera om
hundarna på listan. Hundar födda 2002 kommer nu att tas bort från hanhundslistan (10 årsgräns). Framkom önskemål om att istället för att skriva antalet jaktprovsmeriterade
syskon/avkommor på något sätt göra intresserade uppmärksamma på att meriterade
syskon/avkommer finns. Anledningen till detta är att det är svårt att hålla dessa uppgifter
aktuella. Genom en att införa en not i listan så kan de som vill själva söka vidare på SKK:s
hundata.
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Registreringsstatistik för 2012 redovisades som hastigast, denna statistik finns på hemsidan
samt är med i senaste nummet av Beagle.



Frågan vad som är en jaktprovsmerit diskuterades. AK har fått påstötningar om att
jaktprovsmeriterade avkommor inte stämmer på hanhunds/tiklistan. Anledningen till detta
är att när det gäller avkommor efter sin tik eller hanhund så vill de allra flesta få räkna ett
tredjepris som jaktprovsmerit vilket i sig är helt rätt.
För att en tik/hane ska komma in på listorna så krävs det idag minst ett andrapris, likaledes
gäller för att få ett J i stamtavlan och för att tävla om Cert. De närvarande var överens om att
ett tredje pris är en jaktprovsmerit och samma kriterier bör gälla när det gäller våra listor
samt att det bör generera ett J i stamtavlan.

Drevprov i regionen


Till dags dato har det kommit in och till SKK redovisats 107 st prov i region Syd (totalt i landet
är det för närvarande 286 st prov redovisade). Redovisning för hela landet finns som vanligt
att hitta på hemsidan.
Detaljredovisning för region Syd enligt nedan:

Fördelning av prov mellan ODP/DP samt startande Hanar och Tikar i regionen:
REGION SYD: 107 PROV = 49 DP + 58 ODP

(24(17) Prov med Hanar+83(35) Prov med Tikar)

( Ovanstående uttolkas som att 35 Tikägare har varit betydligt flitigare än 17 Hanhundsägare!)
2012-2013:

Ant Starter

Ant Ettor

Ant Tvåor

Ant Treor

Ant Harpris

Ant Råpris

Ant Rävpris

SUMMERAT:
ANTAL PRISDREV:

107
85
79%

37

23

25

54
64%

28
33%

3
4%

135
86
64%

32

24

30

57
66%

27
31%

2
2%

JFR 2011-2012:
SUMMERAT:
ANTAL PRISDREV:

Konstaterades en betydligt högre prisprocent under den senaste säsongen (lika antal priser på färre
starter) medan fördelningen mellan djurslagen är ganska lika.
Denna sammanställning är inte helt komplett eftersom resultat från en klubb inte kommit in för
redovisning ännu.


Drevprov i regionen kommande säsong: Deltagarna enades om provtillfällen enligt bifogad
Bilaga. Som framgår av denna kommer Regionsuttagning till Beagle-SM 2013 att arrangeras
av Skaraborgs Beagleklubb 28 -29 oktober.
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Information från JpK


Erfarenheter från drevprovsredovisningen från den gångna säsongen diskuterades. I stort
sett har det fungerat bra, samtliga är nöjda och det verkar som om det sedan 2 säsonger nya
programmet för redovisning har satt sig. En del kritik framkom om att JpK är inne och petar
lite för mycket i protokollen. Classe (JpK) menade att detta görs för att vi i hela landet ska
bedöma likvärdigt och att det är på förekommen anledning eftersom det varit ganska tydligt
att framförallt poängsättning i Samarbete och Lydnad använts som poänghöjare för att nå
t. ex. 42 Ep.



Frågan om lagledare för Beagle vid småhunds SM överläts till JpK att handlägga.



Claes-Göran redogjorde för hur arbetet med de nya drevprovsreglerna har fortgått. Därefter
gjorde han en presentation angående de aktuella förändringarna i regelverket. Under denna
presentation diskuterades gjorda förändringar. Konstaterades att det som presenterades här
är det som fastlagts och som kommer att gå in till SKK.

Avslutning
Folke tackade de närvarande för att de tagit en heldag i anspråk för denna träff. Till sist tackade CurtChrister Gustafsson för de närvarandes räkning Sydsvenska Beagleklubben och representanterna från
JpK, AK och UtsK för en trevlig dag.

Husqvarna 2013-03-23
Vid pennan
Ingemar Zentio
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