Protokoll från UtsK:s möte 2018-09-10
Deltagande: Madeleine Bäck, Karin Festin, Ingela Holmgren, Kurt Johansen och Emelie Lök
Frånvarande: Bernt Nilsson
§1. Madde hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Karin valdes till mötessekreterare.
§4. Madde valdes till justerare.
§5. Föregående mötesprotokoll godkändes
§6. Kurt presenterade sig och hälsades varmt välkommen i kommittén.
§7. Resultatet för årets Clubshow blev ca +10000 kr. Centralstyrelsen var väldigt positiv till hela
arrangemanget och det är vad vi har hört från utställarna också, så nu lägger vi nöjda denna
Clubshow till handlingarna.
§8. Nästa Clubshow kommer ansökas om till år 2021. Vi diskuterade alternativa platser och datum
för det arrangemanget. I stort fungerade det väldigt bra på Gålö Havsbad, men vi kommer titta på
att par andra alternativ inför kommande möte. Datumet bör ligga under utomhussäsongen, dvs majseptember. Även möjliga domare diskuterades och Madde tog på sig att fortsätta arbetet med att
sondera den terrängen.
§9. På uppdrag av BCS diskuterades ett förslag om att mäta beaglarna på utställningarna.
Bakgrunden är att enkäten på hemsidan visade att det finns en oro för att en del hundar är alltför
stora. Ett problem med mätning är dock att tillförlitligheten i måtten är låg. Dels för att hundarna
inte är vana att bli hanterade på bordet och försvårar mätningen då de inte står still, dels för att
domarna inte alltid mäter korrekt. Både Kurt och Karin hade erfarenhet av obligatorisk mätning inom
andra raser och berättade att det inte hade varit givande. Ett alternativ som nämndes är att
diskutera detta på en uppfödarträff och att uppmuntra domarna på klubbens egna utställningar att
mäta hundar som ligger på den större sidan.
§10. BCS fick på BF uppdraget att se över championatsreglerna för jakt och utställning. En kommitté
har tillsatts för detta och Karin, som ingår i den kommittén, rapporterade kort om uppdraget och det
första mötet som kommittén haft. Inom utställningskommittén diskuterades bland annat situationen
för utländska hundar, som idag har rätt att tävla om cert (förutsatt at det har ett s.k. WCC-intyg),
men som inte kan blir SE UCH.
§11. Inga övriga frågor förelåg.
§12.Madde tackade och avslutade mötet.

Karin Festin

Madeleine Bäck

Protokollet justerat i original. Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet.
Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

