Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon 20150512
Närvarande: Ingemar Z, Petra K, Folke J, Christa E, Per-Erik N, Bengt E,
Peter G (sup), Fredrik F(sup).
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Christa valdes att justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer. Protokollen lades till handlingarna.
5. Ekonomisk redovisning
Per dagens datum: 28892 kr i behållning. Resultat + 4955 kr. Utfall Broby-utställning
3203 kr. P-E önskar att provdeltagare specar noggrannare vid inbetalning till olika
evenemang. Exempeltext (typtext: Utst/Drevprov/Viltspårprov, Ägare, SExxxxx/2xxx
Hundnamn, datum) läggs till på hemsidan.
6. Områdesansvariga i SsBIK
Efter beslut på årsmötet bör vi tillsätta områdesansvariga. Tillfrågade personer (Norr
Göte Roman, Östra sidan Gösta Lergerborg, Västra sidan Carina Arvidsson, Nisse &
Lisa Jönsson och i söder Anki Wikander) har tackat ja till detta. Beslöts att tillsätta
dessa.
7. Arbetsbeskrivning områdesansvariga.
1. Ska vara styrelsens ”förlängda arm”, försöka värva beagleägare i sitt område
som ännu inte är medlemmar.
2. Vara behjälpliga med kontakter till oss i styrelsen, till SKK etc.
3. Tipsa om att ställa upp på Utställningar, Drevprov, Viltspårprov.
4. Locka hundägare utan jakterfarenhet att släppa sina hundar på jakt.
5. Informera årligen till kontaktperson i styrelsen, Peter Gustafsson.
Beslöts att ovanstående Arbetsbeskrivning ska gälla. Folke skickar ut denna till
respektive Områdesansvarig.
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8. Ordinarie viltspårprov redan i år?
Beslöts att Christa och Bengt utreder detta med målsättning att dra igång till
kommande säsong.
9. Domararvode viltspår
Eftersom de flesta klubbar har 200 kr bör vi även ha detta. Beslöts att vi från och med
kommande säsong kör med 200 kr till domaren och 150 kr till klubben.
10. Domarkonferens (drevprov)
Dispensansökan för drevprovskonferens med rådrivande hund den 26 september inskickad till SKK/JhK. Om det blir avslag på denna får vi arrangera en ”vanlig” konferens med en hardivande hund!
11. Uttagning av hundar till regionsuttagningen till Beagle SM 2015
Beslöts att föreslå att vi anmäler 2 hundar plus en reserv (se även punkt 13 nedan!).
I år är det enligt våra statuter följande ekipage som kvalificerat sig:
- Zelma/Ingemar Zentio
- Candy/Ove Algotsson
- Reserv: Tussa/Fredrik Fornander
Uttagningstävling ska genomföras den 4 och 5 november på respektive klubbs marker.
Regionansvarig i Region Syd kommer att vara fullmäktige.
12. Drevprovssäsongen 2015/2016
Prov i Oskarshamn w1546 och Älmhult w1603. Bengt och Folke beslutar om exakta
datum.
13. Rapport från region Syds träff den 9/5
- Som vanligt presentationer av Utställningskommittén, Avelskommittén och
Jaktprovskommittén.
- Beslöts om datum och former för regionuttagning till Beagle-SM: 4-5 november
på respektive klubbs hemmamarker. Diskussioner om antal hundar från respektive
LA. Beslut när samtliga LA tagit upp frågan i respektive styrelse. Vår åsikt är att
vi fortsättningsvis ska skicka 2 hundar/LA och anmäla en reservhund.
Reservhunden kan (om alla är överens) få starta vid vakans från vilken av
klubbarna som helst, detta ska bero på meriterna.
- Tonvikt i år lades på att gå igenom synpunkter på drevprovsreglerna.
Minnesanteckningar kommer att komma ut. Distribueras då till styrelsen.
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Vår klubb representerades av Bengt E, Göte Roman och Folke. Tyvärr fick Ingemar
lämna återbud.
14. Övriga ärenden
Bengt: Informerade om kommande Elmia. Patrik Persson, Göte Roman håller på att
bygga vår monter som såg ut att bli bra. Fredrik och Folke från styrelsen kommer att
vara med under fredag den 15 maj.
15. Nästa möte
Preliminärt i samband med Åsedautställningen
16. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Christa Edvardsson/C E

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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