Svenska Beagleklubben
Org.nr 802403 - 6645

Protokoll
Art: Styrelsemöte nr 10 efter BF 2018
Tid 2019-06-25 kl 19:00
Plats Telefonmöte
Närvarande:

Sven Granström
Göte Roman
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Camilla Gääw
Björn Aspelin
Christoffer Björk
Madeleine Bäck

Ordförande
V.ordförande
Kassör
Ledamot (JpK)
Ledamot (AK)
Sekreterare
Suppleant (Red.K)
Ledamot (UtsK)

§ 1. Mötets öppnade
Ordförande Sven Granström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3. Val av mötessekreterare och justerare
Folke Johansson valdes att skriva protokoll.
Göte valdes att justera dagens protokoll.
§ 4. Genomgång av förgående mötesprotokoll
De punkter som skulle redovisas vid dagens möte skjuts upp till kommande möte i september. Punkt
6 redovisas på ekonomipunkten nedan. Protokollet lades till handlingarna.
§ 5 Inkomna och utgående skrivelser
Följande Inkomna skrivelser nämndes speciellt:
Dnr 195-2019 & 197-2019 (ang. bedrägeri i SDK) skickas ut till deltagare.
Dnr 202-2019 (ang. SHM) skickas av Sven till ÖBlK.
Dnr 2013-2019 (ang beskattning av utländska domare) skickas till LA för info.
Utgående skrivelser:
Inga sådana förelåg
§ 6 Ekonomi
Lugnt på ekonomifronten. Se bilagor.



Viktigt att påminna LA om att fånga upp de medlemmar som har slirat med betalning av
medlemsavgiften.
Även viktigt att Uppfödare värvar valpköparmedlemmar,
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Revisionsberättelse för 2018: Enligt revisorernas önskemål kommer vi Inför kommande
arrangemang att särredovisa reseersättningar och arrangemangskostnader i ett separat
exceldokument.

§ 7 AU - ärenden
Inga AU-möten har hållits.
§ 8 Jpk - ärenden
Inget JpK-möte har hållits sedan föregående BCS-möte. Viktigaste händelser:
 Utskick har gjorts till alla LA angående synpunkter på DP-reglerna inför kommande
regelrevidering.
 SKK-projektet ”Arrangera Jaktprov” har startat, Folke är vår representant i referensgruppen.
Ett första möte hölls 2019-06-13.
 På Viltspårssidan löper det på enligt plan.
 Nytt avtal har träffats angående NordM mellan nordiska länderna. Alla nu överens om att det
enbart ska komma 3 ekipage per land.
§ 9 UtsK - ärenden
Ska ha möte om några veckor.
Ett problem att alla använder olika program för sammanställning av kritiker till tidning och hemsida
etc. Madde undersöker detta.
Domare till Club Show 2021 klara nu: Serena Parker och Georgina Kemp.
§ 10 AK - ärenden
Möte nästa vecka. RAS är f.n. det stora jobbet. Diskuterades att trycka på att omparningar bör
undvikas!
§ 11 RedK - ärenden
Redaktören Karl-Mikael Bremer har begärt att få bli entledigad från uppdraget och även från sin plats
i BCS. Avsägelsen godkändes av BCS samtidigt med att ett Tack riktades till Karl-Mikael för hans
utförda arbete som redaktör.
Christoffer valdes till ny redaktör.
§ 12 Från avelsmöte i Selbu
Sven redogjorde för mötet. Mycket tid lades på att redovisa Enkät som drogs igång efter föregående
avelsmöte. De problem som finns är relativt likartade i de olika länderna; MLS, höjd, laphoria .m.m.
§ 14 Mötets avslutande
Sven tackade närvarande mötesdeltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet
Folke Johansson/ F J
Justeras
Göte Roman/ G R

Ordförande
Sven Granström/ S G
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