Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2019-05-09 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Sven Granström (SG), Stig Bertilsson (SB), Leif Festin (LF) och
Folke Johansson (FJ) sammankallande.
Ej närvarande: Anders Riddaregard (AR) och Björn Aspelin (BA)

1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2. Ny ledamot region Syd
Stig Bertilsson har valt att avgå från JpK. Leif Festin anmäldes som ny ledamot från region Syd.
3 Val av sekreterare.
Sven Granström valdes till sekreterare.
4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
5 Val av justerare.
Samtliga valdes att justera dagens protokoll.
6. Föregående mötesprotokoll.
Pkt 7 angående klöv – SM utföll omröstningen som skickades ut till BF delegater att med
röstsiffrorna 19 – 4 ge Jpk rätten att förslå arrangör.
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.
7. Viltspårsfrågor
GR informerade från vänskapskampen i Danmark.
Värmland har genomfört ett ordinarie prov.
Fram till nu är det genomfört 20 st prov varav 6 st är beagle.

8. Kommande säsongs tävlingar
- Klöv - SM
Arrangör: Sydsvenska
Datum: 9 december
Status: Första möte 19/5
- Beagle – SM
Arrangör: Jämtland/Härjedalen – Gävle/Dala
Datum: 16 – 17/11 Bispgården
Status: Planeringsmöte genomfört
- NordM
Arrangör: Norrbotten
Datum: 25 – 26/11
Status: Ett antal planeringsmöten
Lagledare: Sven Granström
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- Småhunds – SM
Arrangör: Inget arbete är ännu påbörjat
Datum:
Status:
Lagledare: Ingemar Zentio
Vid nästa Jpk utse fullmäktige till våra arrangemang

9. Ekonomisk ersättning till hundägare vid våra tävlingar
Vid våra SM tävlingar (regionuttagningar) ersätts våra hundägare med reseersättning.
.Jpk skall lägga fram ett förslag på att reseersättningar tas bort och som läggs fram till BF 2020.
SG och FJ tar fram ett underlag att presenteras på nästa möte.
10. Framtida SM-tävlingar, ett Allround SM
FJ framförde en tanke om att arrangera ett Allround SM, mycket beroende på att som det är nu
med två SM-tävlingar varje säsong kan bli alltför betungande ekononomiskt. Andra tankar som
framfördes var att arrangera Klöv-SM och Beagle-SM (Har-SM) växelvis vartannat år. Hur skall vi
göra med vårt deltagande vid NM?
En grupp bildades som tittar på frågan. Gruppen består av GR, LF, AR och SG med GR som
sammankallande.
11. Regelrevidering inför ny låsperiod
Regelrevideringsgruppen har haft ett första möte. Som våra representanter utses SG o FJ. Ett
utskick skall göras till LA för att få in synpunkter inför revideringen.
Från regelrevideringsgruppen skall utses en kontaktperson till SKK, FJ kontaktar gruppen om
detta.
12. Rapport arbetsgrupp Motioner BF 2018 Championregler
SG rapporterade om arbetsgruppens arbete. FJ framförde att hund som erhåller ej lämplig som
rådjurshund ej bör bli champion.
13. Övriga frågor
FJ rapporterade att han är kallad till ett första möte i gruppen Arrangera Jaktprov.
SG rapporterade från Öster Malma mötet.
14. Nästa möte
Nästa möte 27 aug. 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/
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