Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2018-06-03 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Sven Granström (SG), Björn Aspelin (SB), Stig Bertilsson (SB), och
Folke Johansson (FJ) sammankallande. Ej närvarande: Anders Riddaregard (AR).
1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Sven Granström valdes till sekreterare
3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
Samtliga valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Lades med godkännande till handlingarna.
6. Viltspårsfrågor
GR informerade om att det har varit 4 starter under april. GR har blivit inbjuden till
vänskapslandskampen i Torsby den 6 – 7 juli. Pris från Svenska Beagleklubben till segraren och
och till Värmland för genomfört arrangemang.
Beslut: BCS står för kostnader för GR som representerar BCS vid arrangemanget.
7. Inkomna skrivelser
a)Skrivelse från Bergslagens Beagleklubb
Skrivelsen diskuterades och den mailkonversation som finns i detta ärende.
Beslut: SG och GR upprättar ett svar på den inkomna skrivelsen.
b) Skrivelse från Nedre Norrlands Beagleklubb ang. Klöv-SM
Efter diskussion om den inkomna skrivelsen konstaterades att BF beslutet om Klöv-SM kan vi ej
frångå.
Beslut: FJ upprättar ett svar på skrivelsen.
c) Skrivelse från Gävle/Dala, Nedre Norrland och Jämtland/Härjedalen
Diskussion om fördelning av hundar och regionbidrag, uppfattningen var att vi ej kan frångå vissa
delar av BF beslutet från 2002.
Beslut: Region Nord-S får 2 hundar och Region-Nord-N 1 hund, regionbidraget fördelas 25% per
region. FJ svarar på skrivelsen efter BCS godkänt beslutet.
8. Behov av domarutbildning/domarkonferens
FJ informerade om föregående domarutbildning 2014, en bedömning gjordes att någon ny
utbildning ej behövdes inför dom nya reglerna infördes 20170701. Regionansvariga ansvarar för
att regelutbildning genomförs. Viktigt inför det nya jaktprovsåret att regelutbildning genomförs
vid alla regioner.
9. Ny medlem i Regelgruppen
FJ informerade att Claes-Göran Larsson frånsagt sig uppdraget i gruppen.
Beslut: Föreslå Sven Granström som ny medlem.
10. Revidering statuter för Sten P vandringspris
Beslut från BF att provperioden skall omfatta oktober och november.
Beslut: Inför ändringarna i statuterna för vandringspriset.

11. Klövvilts-SM
FJ framförde att SM bör genomföras under årets jaktprovssäsong.
Beslut: FJ skickar ut förfrågan ut till samtliga klubbar om intresse att vara arrangör för arrangemanget.

12. Småhunds - SM
FJ informerade om att Ingemar Zentio tillfrågats som lagledare. Uttagna hundar enligt statuter, dvs.
ordinarie hundar tages från Bästa listor för Hare, Rådjur respektive, Allround. Reservhund tages ut av
JpK, bordlägges till nästa möte.
Beslut: Föreslå Ingemar Zentio som lagledare.
13. NordM
a)Fråga från hundägarna om vad som gäller om vaccination mm
Beslut: SG fick i uppdrag att informera hundägarna om detta.
b) Skrivelse till övriga länder angående regler/ekonomi.
Beslut: SG tar kontakt med övriga länder om ekonomi.
14. SM lägesrapport
FJ vidarebefordrade information från Anders Riddaregard om att förläggningen är preliminär bokad,
provmarker nästan klart. Domarsituationen är f.n. ej helt löst för tillfället, det skall kallas till ett
regionmöte för att lösa detta problem.
Hur har man löst problemet med eventuella jaktsabotörer?
15. Arrangera Jaktprov – Lägesrapport
FJ informerade om läget med utveckling av detta program som SKK skall utveckla. SKK bestämt att
köpa in extern program för detta, man tittar på det av Älghundsklubben utvecklade.
Beslut: FJ föreslogs ingå i en framtida arbetsgrupp.
16. Övriga frågor
Inga ärenden
Nästa möte 12 augusti kl 19.00
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SBIK/BCS
Vid protokollet

Justeras

Sven Granström

Alla i gruppen

/Sven Granström/

