Protokoll från UtsK:s möte 2011-11-07
Deltagande: Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes efter tillägg om nya domare som §9b.
§3. Karin valdes till sekreterare och Catharina till justeringsperson.
§4. Platsen för 2013 års clubshow är ännu inte klart, varför inte Ewa kunnat meddela SKK om
platsbytet.
§5. Ett första telefonmöte med kommittén som ansvarar för 2012 års clubshow (Värmland-Dals
Beagleklubb) hölls i oktober. Ewa och Karin deltog. Den viktigaste punkten var att påbörja och få
klart annonsen om clubshowen till kommande nummer av Beagle. I övrigt gick vi igenom en lista
på saker som behöver funderas över och planeras för redan nu, t ex prata med människor som
ska ansvara för olika områden. Nästa möte blir i januari.
§6. Platsen för 2013 års clubshow (8/6) är ännu inte klart. Ewa meddelar SKK då detta är
beslutat. Vi funderar på domare inför kommande clubshows.
§7.Susanne Gudmunds, Västerbottens Beagleklubb, ansvarar för 2014 års clubshow (16/8) i
Vindeln. Planeringen har påbörjats även för detta arrangemang.
§8. Diplom kommer att tilldelas vinnaren av årets utställningshund. Bernt kommer att göra ett
reportage om vinnaren i Beagle. Han kontaktar även Inga-Lill Håkansson för att kunna göra
motsvarande reportage om årets bästa viltspårhund.
§9a. Catharina är snart klar med sin granskning av domarkompendiet och skickar det sedan till
Maria Engström för redigering. Kompendiet kommer innehålla en länk till en site där beaglens
alla färger presenteras. Eventuellt kommer också en bild att få illustrera någon av de mer
ovanliga färgerna.
§9b. Marie Gadolin och Arvid Göransson är nu auktoriserade exteriördomare på beagle.
§10. Inga övriga frågor.
§11. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet 2011-11-10

Karin Festin
Sekreterare

Catharina Linde Forsberg
Justerare

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.

