Protokoll fört vid styrelsemöte i Åseda 17 aug 2014
Närvarande: Ingemar Z, Patrik P, Petra K, Folke J, Christa E, Peter G
(sup).
Frånvarande: Per-Erik N, Fredrik F(sup).

1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
3. Val av justerare
Patrik Persson valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötes protokoll
-

L-G Svensson/VBlK har valts in i JpK.

-

Sommarbrevet lades ut på hemsidan.

-

Hallands BlK: Utskicket till medlemmar i HBlK har genererat ca 30 nya
medlemmar.

-

Ullaredsmässan var uppskattad.

Protokollet lades till handlingarna.
5. Jaktprovsverksamheten
-

Uttagningsregler för hundar till SM-uttagningen:
Beslöts att revidera kriterierna enligt BILAGA 1.
Jyckedata:
”Träningsprogram” för Drevprovsdelen utskickat.
Domarekonferens/dag med hundsläpp:
19-20 sept. planeras. Folke skickar inbjudan.

Diskuterades hur vi ska få fler startande till drevproven: Dag med drevprovspropaganda kanske ska prövas igen? Utskick till samtliga hundägare med unghundar (yngre
än 24 mån.)?
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6. Mässan i Bosjökloster
-

Ingemar raggar upp funktionärer för detta.

-

Diskuterades utseende på nya ”roll-ups”. Ingemar skickar ut layout-förslag till
styrelsen för påseende innan tillverkning startas.

7. Utställningar 2015 (läget)
Petra informerade att allt är under kontroll när det gäller platser och datum. Hon ska
börja leta fram domare nu.
8. Övriga frågor
Inkommande skrivelse från SKK angående ”Utveckling av Jakthundsdata”, som via
JpK skickats ut till LA med begäran om svarsförslag. Skrivelsen bifogas här som
BILAGA 2.
Skrivelsen bifogas detta protokoll. Synpunkter skickas till Folke senast sista veckan i
augusti.
9. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Patrik Persson/
PATRIK PERSSON

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/F J
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BILAGA 1

REGLER FÖR SM-UTTAGNING

Rev, aug 2014

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 i Öppen klass under innevarande säsong.

•

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 beslutar styrelsen om vilka hundar som skall tas ut.
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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BILAGA 2
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