Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid Sydsvenska Beagleklubbens årsmöte i Ljungby den 20 mars 2016.
20 personer, varav 19 medlemmar, närvarande.
Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra den under det gångna året avlidne f.d.
ordföranden Bengt Björkman.
§ 1

Justering av röstlängden. 19 medlemmar närvarande samt 1 icke medlem.

§ 2

Till ordförande vid årsmötet valdes Folke Johansson.

§ 3

Till protokollförare anmäldes Christa Edvardsson, vilket godtogs av mötet.

§ 4

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Lindberg
och Peter Landsjö.

§ 5

Beslut om närvaro -och yttranderätt för icke-medlem. Icke-medlemmar beslöts
ha närvaro -och yttranderätt, dock ej rösträtt.

§ 6

Mötet befanns ha blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7

Dagordningen godkändes. Frågor utanför dagordningen tas upp under § 19.

§ 8

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisorernas berättelse
redovisades och godkändes av mötet.

§ 9

Klubbens balans- och resultaträkning godkändes och beslöts att resultatet
överföres i ny räkning.

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år:
3 st utställningar (Broby, Åkulla och Åseda).
Drevprov under hela säsongen, inkluderat minst 2 st. i förväg annonserade
drevprov. Deltagande vid Jakthundens dag i Åkulla under senare delen av
april. Delta på Ullared Game Fair under första veckan av maj.
Deltagande vid Elmia Game Fair, Skåne i slutet av augusti.
Viltspårsverksamhet kommer att pågå april – oktober (rörliga prov).
Anordna gemensam viltspårträning.
Jobba för att fler startar sina hundar på drevprov, viltspårprov och
utställningar.
Tillsammans med de andra LA i region syd delta i arrangerandet av NordM.
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Verksamhetsplanen godkändes av årsmötet.
§ 12

Mötet beslutade att styrelsen fram till nästa årsmöte skall bestå av ordförande,
5 st. ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 13

Till ordförande fram till nästa årsmöte omvaldes Ingemar Zentio.

§ 14

Petra Karlsson hade valt att avgå ur styrelsen. Till ordinarie styrelseledamot
omvaldes Per-Erik Nilsson. Ordinarie ledamöterna Folke Johansson, Christa
Edvardsson och Bengt Eriksson kvarstår ytterligare ett år. Peter Gustafsson
nyvaldes på två år som ordinarie ledamot. Som suppleanter på ett år omvaldes
Fredrik Fornander och nyvaldes Carina Arvidsson.

§ 15

Till revisorer omvaldes för ett år Jan-Åke Johannesson och Zerny Ekstrand.
Till revisorssuppleanter nyvaldes för ett år Peter och Iréne Landsjö.

§ 16

Till valberedningen nyvaldes Petra Karlsson på 2 år och som sammankallande
på ett år. Arne Persson och Patrik Persson kvarstår ett år.

§ 17

Beslutades att punkterna 13-16 var omedelbart justerade.

§ 18

Behandling av insända motioner eller förslag samt motioner till BF 2016.
Inga motioner från medlemmar i klubben hade inkommit.
Motioner till BF:
Motion 1 från NbBlK (gällande drevprovsreglerna): Årsmötet beslöt att yrka
avslag på motionen.
Motion 2 från NbBlK (gällande ordinarie drevprov): Årsmötet beslöt efter
votering att yrka avslag på motionen.
Motion 3 från NbBlK (beagle tillåts starta på drevprov utan föregående
utställning – även efter 24 månaders ålder): Årsmötet beslöt att motionen ska
tillstyrkas.
Motion från ÖBlK (angående godkännande av dovvilt som drevdjur vid
drevprov för Beagle) : Årsmötet beslöt att motionen ska tillstyrkas.

§ 19

Övriga ärenden:
Till delegater vid kommande Beaglefullmäktige den 23 april i Södertälje valdes
Peter Gustafsson och Petra Karlsson. Klubben har 3 röster vid BF och
delegaterna kommer att ha en fullmakt för den 3:e rösten. Som ersättare om
någon av delegaterna skulle få förhinder utsågs Peter Landsjö.
Kontaktpersonerna i de olika regioner av vårt verksamhetsområde som utsågs
efter beslut vid föregående årsmöte kvarstår.
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§ 20

Peter Gustafsson och Bengt Eriksson redovisade säsongens drevprovsresultat
och delade ut priser och diplom till säsongens pristagare på drevproven och
viltspårprov.
Avgående styrelseledamot, Petra Karlsson, avtackades och tilldelades
blommor.

§ 21

Ordförande förklarade årsmötet avslutat och därefter bjöd klubben på kaffe
med tilltugg.

Vid protokollet
Christa Edvardsson/C E

Justerat:
Folke Johansson/

Anders Lindberg/A L
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Peter Landsjö/P L

Verksamhetsberättelse 2015
Klubben höll sitt årsmöte den 15 mars 2015 på Folkets Hus, Markaryd. 20 medlemmar var
närvarande.
Styrelsen har efter årsmötet haft följande sammansättning:
Ordf. Ingemar Zentio, v.ordf./ sekr. Folke Johansson, kassör Per-Erik Nilsson. Övriga ledamöter
Petra Karlsson, Bengt Eriksson, Christa Edvardsson samt suppleanter Fredrik Fornander och
Peter Gustafsson.
Styrelsen har under 2015 haft 6 st. protokollförda sammanträden, varav 4 st hållits efter årsmötet.
Samtliga mötesprotokoll har löpande lagts ut på vår hemsida.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 2015-2016 269 medlemmar, en minskning med 22 st sedan
föregående år.
Följande aktiviteter har genomförts under året:
Deltagande vid jaktmässor:
Klubben har deltagit vid 3 jaktmässor under 2015.
-

Jakthundens dag i Varberg i april.
Elmia Game Fair i maj.
Ullared Game Fair i juni.

Utställningar 2015:
-

Broby 26 april. Domare Gerner Hahn Sörensen. 29 hundar (9 hanar 20
tikar, totalt 6 i jaktklass) bedömdes.
Åkulla 23 maj. Domare Nils Molin. 23 hundar (9 hanar, 14 tikar, totalt 6 i
jaktklass)
Åseda 16 augusti. Domare Morgan Wackt. 37 hundar (15 hanar, 22 tikar,
totalt 7 i jaktklass).

Sammanlagt startade 89 hundar, en ökning med 4 sedan 2014.

Drevprov säsongen 2015-2016:
Domarkonferens, med dispens för att släppa rådjursdrivande hund, genomfördes i i Kåremåla
20150926. Åtta av klubbens domare deltog.
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Verksamhetsberättelse 2015
Totalt 53 drevprov (per 20160301) har genomförts i klubbens regi under säsongen, en ökning
med 9 sedan föregående säsong. I stället för det tidigare regelverkets obligatoriska Ordinarie Prov
har vi även under denna säsong erbjudit ett Höstprov (november i Oskarshamn) och ett
Vinterprov (januari i Älmhult). Tyvärr fick Höstprovet ställas in. Drevprov har förekommit under
samtliga månader.
-

Vinterprovet hölls i Älmhult 21-22 januari 2016. 11 hundar startade och 9
hundar gick till pris (vara 7 st 1 Pris!). SE39206/2012 MÅLENS
DIXI/ägare Petra Karlsson utsågs med 1 Hare till PROVETS BÄSTA
HUND.

-

Drevprov inom hela verksamhetsområdet 1.9.2013–15.3.2014. 42 starter
har gjorts under denna period och 28 av dessa har resulterat i pris.

Ove Algotsson med Målens Candy deltog i november i 2015 års Nordiska Mästerskap i Finland.
Candy belade en 4-e placering.
Fredrik Fornander med Dilshagens Tussa deltog i december i 2015 års Beagle-SM på Gotland.
Tussa kom 5:a av 9 startande i tävlingen.
Tyvärr är inga nya drevprovsdomare under utbildning för närvarande.
Viltspårsverksamhet under 2015:
Viltspårsverksamhet i organiserad form startades under Christa Edvardssons ledning upp efter
sommaren 2011. Christa och Bengt Eriksson har under 2015 fått igång verksamheten, bl. a. med
utbildningsdagar under april månad.
Klubben har under året haft 26 startande (varav 23 varit beaglar).
Antal hundar som tog pris var 8 st (varav 7 st beaglar).

För klubbens ekonomiska ställning hänvisas till kassörens och revisorernas rapporter.
Sydsvenska Beagleklubben
Ingemar Zentio

Folke Johansson

Per-Erik Nilsson

Petra Karlsson

Bengt Eriksson

Christa Edvardsson

Fredrik Fornander (sup)

Peter Gustafsson (sup)
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Verksamhetsplan Sydsvenska Beagleklubben 2016

• Klubben ska anordna 3 st utställningar: Broby i april, Åkulla i maj och
Åseda i augusti.
• Delta på Elmia Game Fair i Eslöv
• Delta på Jakthundens dag i Åkulla
• Delta på Ullared Game Fair
• Arrangera 2 st drevprov (likt ordinarie prov) Oskarshamns trakten i nov
2016 samt i januari 2016 i Älmhult.
• Rörliga viltspårprov inom upptagningsområdet april – nov.
• Jobba för att få fler till att starta sina hundar på drevprov.
• Anordna gemensam viltspårsträning
• Jobba för att få fler till att starta sina hundar på viltspårprov och
utställningar
• Tillsammans med de andra LA:an i region syd delta i arrangerandet av
NordM.

