SVENSKA BEAGLEKLUBBEN
PROTOKOLL
Beaglefullmäktige (BF) 2018
2018-05-05, kl.10.00
Scandic hotell Skogshöjd, Södertälje
Närvarande delegater:
Andreas Herbertsson
Peter Landsjö
Jonatan Fredriksson
Stig Bertilsson
Micael Algotsson
Anders Riddaregard
Camilla Gääw
Andreas Hjelmgren
Erik Klockar
Ragnar Tauson
Bo Ynger
Lars Liljegren
Sixten Österlund
Madeleine Bäck
Emelie Lök
Ingela Holmgren
Martin Larson
Oskar Lundström
David Brännström
Erik Nilsson
Martin Aldén

Sydsvenska
Sydsvenska
Västsvenska
Skaraborg
Skaraborg
Gotland
Östergötland
Östsvenska
Östsvenska
Mälardalen
Värmland/Dal
Värmland/Dal
Bergslagen
Gävle-Dala
Gävle-Dala
Nedre Norrland
Jämtland/Härjedalen
Västerbotten
Västerbotten
Norrbotten
Norrbotten

Närvarande hedersledamöter:
Curt-Christer Gustafsson
Närvarande centralstyrelsen:
Catharina Linde Forsberg, ordförande
Erik Blomquist, vice ordförande, kassör
Ingemar Zentio, sekreterare
Ewa Swedare Riddaregard, ledamot
Folke Johansson, ledamot
Göte Roman, ledamot
Kent Karlstrand, ledamot
Björn Aspelin, suppleant
Närvarande redaktionskommittén:
Kent Karlstrand (redaktör, sammankallande)
Erik Blomqvist
Ingemar Zentio
Catharina Linde Forsberg (ansvarig utgivare)
Närvarande jaktprovskommittén:
Folke Johansson (sammankallande)
Göte Roman
Stig Bertilsson
Bo Ynger
Sven Granström
Björn Aspelin
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Närvarande avelskommittén:
Ingemar Zentio
Camilla Gääw
Catharina Linde Forsberg
Närvarande utställningskommittén:
Ewa Swedare Riddaregard (sammankallande)
Karin Festin
Madeleine Bäck
Ingela Holmgren
Catharina Linde Forsberg, domaransvarig
Närvarande framtidskommittén:
Camilla Gääw
Kristoffer Björk
Madeleine Bäck
Förteckning över bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Fullmakt Sydsvenska Beagleklubben
Fullmakt Västsvenska Beagleklubben
Fullmakt Nedre Norrlands Beagleklubb
Justering av punkterna 15 – 18

Mötet inleddes av Catharina Linde Forsberg som välkomnade delegaterna, gästerna och speciellt
hedersledamoten Curt-Christer Gustavsson, samt SKK:s 1:e vice ordförande Thomas Uneholt.
Därefter en parentation över styrelseledamoten Jan-Erik Söderström.
1.

Justering av röstlängd
14 lokalavdelningar representerades av 21 delegater med 24 röster. Fullmakt lämnades in av
Sydsvenska Beagleklubben, Västsvenska Beagleklubben och Nedre Norrlands Beagleklubb. Se
bilaga 1, 2 och 3.

2.

Val av inom sig eller utom sig av ordförande för BF 2018
Thomas Uneholt valdes att leda årets förhandlingar.

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Kent Karlstrand utsågs att föra protokoll vid förhandlingarna.

4.

Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall
justera protokollet
Micael Algotsson och Erik Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll och vara
rösträknare vid behov.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7
mom. 6
Beslutades att det som står i Svenska Beagleklubbens stadgar ska gälla vid mötet.

6.

Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade
Kallelsen, inklusive stadgeenliga dokument, kom alla delegater tillhanda senast fyra veckor innan
BF. BF ansåg mötet behörigen utlyst.
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7.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes och fastställdes utan ändring eller tillägg.

8.

Val av tre personer att förbereda val av valberedning enligt punkt 18
Micael Algotsson, Erik Nilsson och Ragnar Tauson utsågs att förbereda val av valberedning.

9.

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse
-

Catharina Linde Forsberg presenterade medlemsutvecklingen och kassautvecklingen. Folke
Johansson redogjorde mer i detalj för jaktprovskommitténs arbete och utvecklingen kring vår
drevprovsverksamhet inklusive de nya drevprovsreglerna. Medskick att komma ihåg att
registrera skallfrekvensen och drevhastighet vid drevproven. Göte Roman berättade om
viltspårsverksamheten där efterfrågan ökat. Göte uppmanade fler lokalavdelningar att
återuppta viltspårsverksamheten i egen regi eller i samarbete med annan hundklubb. Folke
Johansson redogjorde för aktuell status i projektet ”Arrangera jaktprov”, IT-stödet för att
administrera jaktprovs- och utställningsverksamheten. Tyvärr har projektet drabbats av
försening och ny tidpunkt för leverans är inte meddelat från SKK. Svenska Beagleklubben
måste senast 1 juni 2018 meddela om vi fortsatt är intresserade av att ingå i
utvecklingsprojektet. BCS adresserar frågan vidare till SKK innan beslut. Catharina Linde
Forsberg redogjorde sammanfattningsvis för arbetet i utställningskommittén, avelskommittén
och redaktionskommittén samt arbetet med vår hemsida.
-

-

Verksamhetsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.
Kassören, Erik Blomqvist, hänvisade till de ekonomiska rapporterna 2016/2017. Den
ekonomiska redovisningen godkändes och de ekonomiska rapporterna lades till handlingarna.

-

Leif Festin redogjorde för revisorerna arbete och resultatet av revisionen.
Inga kommentarer lämnades.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen
vinst eller förlust.
Balans- och resultaträkningen fastställdes för 2016 och 2017.
BESLUT: Resultatet på −3 180 kr för 2016 samt 60 990 kr för 2017 balanseras i ny räkning.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående BF givit styrelsen.
Inga uppdrag gavs till styrelsen vid föregående BF.
12. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor
Ingemar Zentio hänvisade till verksamhetsberättelsen och Catharinas Linde Forsbergs
redovisning under punkten 9.
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
BESLUT: Mötet beslutade enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och
verksamhetsåret 2017.
14. A: Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
BCS förslag till Klövvilts-SM flyttades från punkt 20 i dagordningen till behandling innan
verksamhetsplanen för att sedan kunna besluta om verksamhetsplanen där ett eventuellt
Klövvilts-SM är en del.


BCS förslag till Klövvilts-SM
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Göte Roman redogjorde för BCS förslag till Klövvilts-SM. Arbetsgruppen har bestått av Folke
Johansson, Göte Roman, Bo Ynger och Camilla Gääw. Förslaget från arbetsgruppen
beslutades i BCS och skickades sedan ut inför BF.
BESLUT: BF beslutade, efter sluten omröstning med resultat 14 JA och 9 NEJ och 1 nedlagd
röst, att bifalla BCS förslag till Klövvilts-SM.
Catharina Linde Forsberg redogjorde för verksamhetsplanen 2018-2019.
BESLUT: Verksamhetsplanen fastställdes efter justering att Klövvilts-SM ska genomföras.

B: Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår
BESLUT: Rambudget fastställdes efter justering att utgiftspost ska läggas till för det beslutade
arrangemanget Klövvilts-SM med 20 000 kr/år.
C: Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Punkten behandlades innan punkten 14 B, Rambudget.
BCS förslog att medlemsavgifterna skulle lämnas oförändrade, 310 kr/år och 50 kr/år för
familjemedlem. Fullmäktige konstaterade att medlemsavgiften varit oförändrad i 12 år trots att
kostnadsnivåerna ökat under perioden, exempelvis distributionskostnaderna för tidningen. Det av
BF beslutade arrangemanget Klövvilts-SM innebär också ökade kostnader.
BESLUT: BF beslutade att från och med 2019-01-01 höja medlemsavgifterna till 400 kr/år samt
100 kr/år för familjemedlem.
15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Valberedningen förslår att antalet ordinarie ledamöter ska minskas från åtta ledamöter till sex
ledamöter.
BESLUT: BF beslutade att antal ledamöter ska vara ordförande, sex ordinarie ledamöter samt
två suppleanter.
16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
Mötet valde till:
ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, 1:e suppleant
ledamot, 2:e suppleant

Sven Granström
Sebastian Lindén
Camilla R Gääw
Madeleine Bäck
Björn Aspelin
Karl-Mikael Bremer
Kristoffer Björk

nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval

2 år
4 år
4 år
4 år
2 år
2 år
2 år

Folke Johansson och Göte Roman kvarstår som ledamöter till BF 2020.
17. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter enligt § 9 i Svenska Beagleklubbens stadgar
Mötet valde till:
revisor
revisor
revisorssuppleant
revisorssuppleant

Leif Festin
Sixten Österlund
Curt Edström
Jan-Åke Johannesson

omval
nyval
nyval
nyval

2 år
2 år
2 år
2 år

18. Val av valberedning enligt § 10 i Svenska Beagleklubbens stadgar
Mötet valde:
Sammankallande
Ledamot

Ingemar Zentio
Martin Aldén

nyval
nyval

Leif Festin kvarstår som ledamot i valberedningen till BF 2020.
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2 år
4 år

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 – 18
BESLUT: Mötet beslutade om omedelbar justering av punkterna 15 – 18 (bilaga 4)
20. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till BF eller som av lokalavdelning anmälts till
styrelsen för behandling av fullmäktige


Motioner till BF 2018
Motion 1 angående Svenska Beagleklubbens regioner (Norrbottens Beagleklubb)
BCS föreslog BF att avslå motionen med motiveringen att det står region Nord fritt redan idag
att arrangera uttagning av sina 3 deltagare till Har-SM på ett sätt som minskar de geografiska
utmaningarna i regionen.
BESLUT: BF beslutade att bifalla motionen enligt motionärens förslag. Svenska
Beagleklubbens regioner utökas från tre till fyra genom att nuvarande region Nord delas. De
nya regionerna utgörs av lokalavdelningarna Jämtland/Härjedalen, Gävle-Dala och Nedre
Norrland respektive lokalavdelningarna Norrbotten och Västerbotten.
Motion 5 angående Ändring av jaktprovsmånad för Sten Perssons Minne
(Västerbottens Beagleklubb)
BCS föreslog BF att avslå motionen och föreslår istället att provresultaten under både oktober
och november ska räknas vid utdelning av priset.
BESLUT: BF beslutade enligt BCS förslag.
För nedanstående fem motioner har BCS lämnat ett samlat svar.
o Motion 2 angående Nya regler för Championat (Skaraborgs Beagleklubb)
o Motion 3 angående Cert på utställning i jaktklass (Nedre Norrlands Beagleklubb)
o Motion 4 angående Ändring av kvalifikationer för rådjurschampionat (Västerbottens
Beagleklubb)
o Motion 6 angående CK i jaktklass på utställning (Sydsvenska Beagleklubben)
o Motion 7 angående Förändring av kriterierna för SE UCH (Sydsvenska
Beagleklubben)
BCS svar: Förelägga BF förslaget till handläggning från SKK dvs. att motionerna inte kan
tas upp förrän vid BF 2020 och att SKK i god tid före nästa fastställelseperiod kommer
att gå ut med förfrågningar och remissförfarande kring utställnings- och
championatsreglerna och i samband med det så kan motionärerna lämna synpunkter till
arbetsgruppen.
BESLUT: BF beslutade att, med undantag för punkt 3 i motion 2 från Skaraborgs
Beagleklubb, motionerna ska ses som ett underlag för fortsatt arbete i arbetsgruppen inför
kommande regelrevidering och redovisas på kommande Beaglefullmäktige 2020.

Motion 2 angående Nya regler för Championat (Skaraborgs Beagleklubb)
BESLUT: BF beslutade bifall på punkten 3 i denna motion, att championatsregeländringar
endast kan beslutas av Beaglefullmäktige (BF) via majoritetsbeslut fortsättningsvis.


BCS förslag till mottagare av Svenska Beagleklubbens Hederstecken
BESLUT: BF beslutade i enlighet med BCS förslag att tilldela Svenska Beagleklubbens
Hederstecken (Guld) till:
Ewa Swedare Riddaregard
Kent Karlstrand



BCS förslag att utse hedersledamot i Svenska Beagleklubben
BESLUT: BF beslutade i enlighet med BCS förslag att utse Catharina Linde Forsberg till
hedersledamot i Svenska Beagleklubben.
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21.

Mötets avslutande
Ordförande vid BF, Thomas Uneholt, avslutade förhandlingarna och tackade delegaterna för
bra diskussioner. Thomas överlämnade därefter ordförandeklubban till Sven Granström.
Sven Granström tackade BF-ordförande för ett väl genomfört möte och BF-delegaterna för
förtroendet.
Avgående ledamöter avtackades; Erik Blomqvist, Ingemar Zentio, Ewa Swedare, Kent
Karlstrand samt avgående ordförande Catharina Linde Forsberg. Sven Granström
konstaterade att han tar över en välskött förening och avslutade med de orden
Beaglefullmäktige 2018.

Protokollförare:

Kent Karlstrand

Thomas Uneholt, ordförande

Justeras:

Micael Algotsson

Erik Nilsson
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