Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2018-11-05 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Sven Granström (SG), Björn Aspelin (BA), Anders Riddaregard
(AR), Stig Bertilsson (SB) och Folke Johansson (FJ) sammankallande.
Ej närvarande:
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 2018 års viltspårverksamhet.2018 totalt 198 stycken prov varav 56 stycken
beagle.
Inbjudan till vänskapskamp 2019 i viltspår som går i Danmark. Anmälan med CV på hunden
skickas till Inga-Lill Håkansson torntorparn@gamil.com senast den 31 januari 2019.
7. Småhunds-SM
GR informerade att 26 november går Småhunds-SM. Problem med marker för dreverklubben.
Jönköpings dreverklubb har lovat vara behjälplig med detta. Möjlighet finns för kennlar att
sponsra arrangemanget. Beagleklubbens lag och domare har varit klart sedan lång tid tillbaka.
8. NordM
SG informerade om allt under kontroll
9. Beagle-SM 2018
AR informerade om förberedelserna inför SM. Marker, förläggning och allt övrigt är klart.
Beslut: Till Fullmäktige på Beagle-SM väljs Erik Klockar
10. Klövvilts-SM
FJ har fått information om förberedelserna inför Klöv-SM logi, provmarker är klart. För
närvarande är det 7 stycken hundar anmälda.
Beslut: Till fullmäktige på Klövvilt-SM väljs Folke Johansson
11. Arrangera Jaktprov
FJ informerade om att SKK:s utveckling av datastöd för drevprov skall genomföras, dock ej enligt
den av oss önskade tidsplanen. SKK:s styrelse har beslutat att nästa program som dom skall
utveckla är drevprovsredovisning senast klart när den nya regelrevideringen är genomförd 202207-01.
12. Övriga frågor
a) SB informerade om att Lars-Erik Magnusson har gått bort
b) Nordiska Mästerskapet 2019 skall gå i Sverige. I tur att arrangera är region mitt, AR fick uppdrag att
ta upp frågan inom regionen och återkomma med svar till nästa JPK-möte.

13. Nästa möte
Nästa möte 15 januari 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/

