SVENSKA BEAGLEKLUBBEN
PROTOKOLL
Beaglefullmäktige (BF) 2020
2020-05-09, kl.09.00
Via Videolänk

Närvarande delegater:
Sixten Österlund
Sven-Axel Sundell
Martin Aldén
Lasse El Persson
Björn Norlin
Jan-Eric Johansson
Peter Landsjö
Oskar Backestam
Peter Lövdin
Jonatan Fredriksson
Erik Klockar
Micael Algotsson
Anders Riddaregard
Lars Liljegren

Bergslagens BIK
Jämtland-Härjedalens BIK
Norrbottens BIK
Västerbottens BIK
Nedre Norrlands BIK
Gävle-Dala BIK
Sydsvenska BIK
Östergötlands BIK
Mälardalens BIK
Västsvenska BIK
Östsvenska BIK
Skaraborgs BIK
Gotlands BIK
Värmland Dals BIK

Klubbfunktionärer:
Sven Granström
Göte Roman
Björn Aspelin
Sebastian Lindén
Folke Johansson
Madde Bäck
Christoffer Björk
Kjell Zingmark
Leif Festin

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot, sammankallande JpK
Ledamot, sammankallande UtstK
Suppleant, redaktör Beagle
Föreslagen styrelseledamot
Företrädare valberedning och revisorer

Mötesfunktionärer:
Erik Blomqvist
Fredrik Bruno

Föreslagen mötesordförande
Rösträknare SKK

Förteckning över bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Fullmakt Norrbottens Beagleklubb
Fullmakt Sydsvenska Beagleklubben
Fullmakt Västsvenska Beagleklubben
Fullmakt Östsvenska Beagleklubben
Fullmakt Värmland Dals Beagleklubb

Ordförande Sven Granström inledde mötet och hälsade samtliga välkomna. Information om följderna av
rådande pandemi: BCS har ställt in 2020 års SM-tävlingar. LA får själva avgöra om de kommer att arrangera
utställningar. Informerade om verksamheten under de gångna två åren, spec. arbetet med regelrevideringen,
deltagande i arbetsgrupp Arrangera Jaktprov och arbetet med RAS.
1. Justering av röstlängden.
14 lokalavdelningar representerades av 14 delegater. Fullmakter inlämnade av NbBlK (1 st), SsBlK (2 st),
VBlK( 1 st), ÖBlK (1 st) och VDBlK (1 st). Totalt 20 röster.
2. Val inom eller utom sig av ordförande för Beaglefullmäktige.
Erik Blomquist valdes att leda dagens förhandlingar.
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3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Folke Johansson valdes att föra protokoll vid dagens möte.
4. Val av två justerare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
Sixten Österlund och Micael Algotsson valdes att justera dagens protokoll.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.
Endast valda delegater har yttranderätt vid denna typ av möte.
6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.
Konstaterades att delegaterna blivit kallade enligt stadgarna.
7. Fastställande av dagordningen.
Punkt 8 nedan utgår eftersom denna mötestyp inte medger detta. Sittande valberedning har därför i förväg
gjort denna förberedelse enligt punkt 8.
8. Val av 3 personer, som ska förbereda val av valberedning enligt punkt 18.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas
berättelse.
Verksamhetsberättelserna godkändes i befintligt skick.
Årsboksluten och styrelsens sätt att arbete med ekonomin redovisades av kassören.
Revisionsberättelsen redovisades av Sixten Österlund.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Balans- o resultaträkningarna fastställdes av mötet.
11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit styrelsen.
Motioner från BF 2018:
- Röstning på motion från SbBlK, punkt 1: Avslag av mötet. Punkt 2: Avslogs av mötet.
- Röstning på motion från SsBlK angående CK i Jaktklass: Avslogs av mötet.
- Röstning på motion från SsBlK angående kriterier för SEUCh: Avslogs av mötet.
- Röstning på motion från Dick Wedin angående:
1a) Krav på 2:a pris på Jaktprov för att få starta i Jaktklass på utställning: Tillstyrktes av mötet.
1b) Dela upp rasen i två klasser på utställning: Avslogs av mötet.
2) Krav om certkvalitet ska vara championatsgrundande: Avslogs av mötet.
- Röstning på motion från VbBlK, ändring av kvalifikation för Råchampionat:
1) Krav att det ska ingå tassvilt i championatskrav: Avslogs av mötet.
2) Krav att minst ett av proven ska innehålla dubbeletta på klövvilt: Tillstyrktes av mötet.
12. Redogörelse för arbetet med avelsfrågor.
Micael Algotsson redogjorde för RAS. En synpunkt lyftes angående att i någon/några av strategierna i
RAS involvera uppfödarna mera.
Beslöts att skicka in RAS till SKK.
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna perioden.
14.

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Mötet godkände planen med tillägget att det inte kommer att arrangeras SM-tävlingar under 2020 (under
punkterna 9 och 10) på grund av rådande Coronasituation och rekommendationer från SKK.
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget för kommande verksamhetsår.
Mötet godkände styrelsens förslag till rambudget.
C. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Beslöts att avgiften ska vara oförändrad.
15. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
Inget förslag om detta förelåg, varför antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat
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16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 mom. 1 samt

beslut om Suppleanternas tjänstgöringsordning.
- Förslag till ordförande: Sven Granström. Tillstyrktes med acklamation.
- Förslag till omval av Folke Johansson, Göte Roman och Björn Aspelin som ordinarie
ledamöter: Tillstyrktes.
- Förslag till omval av Christoffer Björk och nyval av Kjell Zingmark som suppleanter:
Tillstyrktes. Tjänstgöringsordning för suppleanterna är att Christoffer är nr 1.
17. Val av två revisorer och två revisor suppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

-

Förslag till omval av Leif Festin och Sixten Österlund som ordinarie revisorer : Tillstyrktes.
Förslag till omval av Jan-Åke Johannesson och nyval av Ingemar Zentio som
revisorsuppleanter: Tillstyrktes.

18. Val av valberedning enligt § 8 i dessa stadgar.

-

Förslag till omval av Leif Festin som ordinarie ledamot på 4 år i valberedningen: Tillstyrktes.
Förslag till nyval av Michael Dahlgren sammankallande på 2 år i valberedningen: Tillstyrktes.
Martin Aldén sitter kvar som ordinarie ledamot i valberedningen i ytterligare 2 år.

19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–18.
Punkterna 16-18 beslöts med acklamation att justeras av mötets utsedda justeringsmän. Justeras under dagen
via BankID med hjälp av SKK.
20. Övriga ärenden som av Svenska Beagleklubbens styrelse hänskjutits till Beaglefullmäktige eller som
av Lokalavdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.
- Proposition angående beslutsgång för championatsregler.
Efter diskussioner Bifölls propositionen efter votering med siffrorna 18 Ja och 2 Nej.
- Motion 1: Norrbottens Beagleklubb angående start vid jaktprov utan utställningsresultat.
Motionen Avslogs av mötet.
- Motion 2: Skaraborgs Beagleklubb angående uttagningsregler till Har – SM (Beagle – SM)
Motionen Avslogs av mötet.
- Motion 3: Sydsvenska Beagleklubben angående Jaktchampionatsregler.
SsBlK beslöt vid sittande möte att dra tillbaks motionen.
- Information om jaktprovsprogram.
Sven informerade om dagens situation på denna front. I dagsläget svårt att få fram en kostnadsbild.
Diskussionerna landade i att BCS får mandat att lösa detta på bästa sätt.
21. Mötets avslutande
Mötesordförande, Erik Blomquist, avslutade mötet och lämnade ordet till Sven Granström. Sven tackade för
förtroendet att ha blivit omvald som klubbens ordförande och tackade delegaterna för bra diskussioner under
mötet.

Protokollförare:

Folke Johansson

Erik Blomquist, ordförande

Justeras:

Sixten Österlund

Micael Algotsson
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