Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 5 juni 2014
Närvarande: Ingemar Z, Per-Erik N, Petra K, Folke J, Christa E, Peter G
(sup), Fredrik F(sup).
Frånvarande: Patrik P.

1. Mötets öppnande
Ingemar hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
3. Val av justerare
Christa valdes
4. Inkomna och utgående skrivelser
Utskick till domare med nya drevprovsböcker.
5. Ekonomi
25083 kr i netto, hittills i år har vi gått ca 3000:- minus, ungefär normalt för årstiden.
Befintligt plusgirokonto avslutas av Ingemar under vecka 24.
6. Uppgifter i styrelsen, samt firmatecknare.
Konstituering efter årsmötet:
Ordf: Ingemar Z.
Sekr: Folke J.
Kassör: Per-Erik N
Firmatecknare: Ordf. och Sekr.
7. Jaktprovsverksamheten.




Statuter för vandringspriser
Måste omarbetas p.g.a. att ODP försvinner. Folke omarbetar statuterna.
Uttagningsregler till SM-uttagning.
Bordläggs till kommande möte. Nuvarande regler bifogas protokollet.
Hundar till årets SM-uttagning.
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Uppa och Candy har kvalat in. Lakrits, Sally, Dixi och Klinga blir reserver i nämnd ordning.
Förslag till region syds representant i Jaktprovs kommitté (SBlK).
Bordläggs. Var och en funderar på lämpliga kandidater.
Teoretisk utbildning nya jaktprovsreglerna.
3 augusti i Växjö. Inbjudan + regelbok utskickad till våra domare. Inbjudan till domare
från andra rasklubbar som hjälpt oss att döma kommer att göras.
Domardag med hundsläpp o praktiskt test av jaktprovreglerna.
Kommer att hållas under första halvan av september.

8. Sommarbrev
Beslöts att i år lägga ut detta på hemsidan. Ingemar skriver brevet och lägger ut.
9. Hur går vi vidare efter BF beslut att Hallands Beagleklubb har lagts ner.
Ca 44 medlemmar från HBlK. Vi bör kontakta samtliga och be dem att välja vilken
klubb de vill tillhöra. Denna kontakt bör tas tillsammans med VBlK eftersom HBlK´s
område gränsar till våra båda klubbars område, Ingemar kontaktar Christer Hagel i
VBlK.
10. Ullared Game Fair 6-7 juni, Bosjökloster sista helgen i augusti.
Vi kommer att vara representerade i Ullared den 6 juni, Ingemar och Carina kommer
att var där, Carina är ansvarig.
Bosjökloster: Vi kommer att delta där. Ingemar ansvarar för detta.
11. Nästa möte
17 augusti i Åseda.
12. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Christa Edvardsson/ C E

Protokollet justerat i original/ F J
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BILAGA

REGLER FÖR SM-UTTAGNING
Följande kriterier skall gälla för uttagning av hundar från Sydsvenska Beagleklubben till regionuttagning till SM
inom region Syd.
Uttagningen gäller endast hundar som tagit harpriser. Skulle aktuell hund under tidigare säsonger ha meriter på
rådjur skall den för den aktuella säsongen kunna uppvisa dokumenterad rådjursrenhet (godkänt RR-prov).







Hunden skall ha startat minst 3 gånger under innevarande säsong, varav minst en start skall
vara på ODP.
En lista upprättas där hundarna tilldelas poäng enligt följande: 1Ha – 5 p,
2Ha – 3p, 3Ha – 2p.
Poängmedelvärde baserat på poängsumman enligt ovan och totala antalet starter beräknas.
Den/de hund/ar som kommer högst upp på listan skall ha tagit minst ett 1:a pris under säsongen.
Om flera hundar hamnar på exakt samma medelvärde väljes den hund som har lägst antal
starter.
Om det fortfarande är lika poängmedelvärde väljes den hund som är yngst.

Om det inte går att ta ut hundar med hjälp av ovanstående kriterier skall föregående års resultat användas.
OBS: Om någon hund som tillhör Sydsvenska Beagleklubben har tagit priser på prov anordnade av någon annan
lokalavdelning och hundägaren önskar räkna in dessa meriter så vilar ansvaret på hundägaren att själv
informera drevprovsansvarig i Sydsvenska Beagleklubben om dessa resultat! Notera att samtliga prov hos andra
klubbar skall räknas med, inte enbart prov som resulterat i pris.
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