Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 17/1 2012.

Närvarande: Inga-Lill Håkansson, Johan Gustavsson, Lars-Eric Laurén, Folke Johansson, Dick
Wedin och Clas-Göran Larsson (sammankallande).

Clas-Göran hälsade välkommen och öppnade mötet.
1. Dick utsågs att skriva protokoll och Lars-Eric att justera.
2. Dagordningen godkändes utan ändringar.
3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Inga-Lill gick igenom och redovisade Viltspårsåret. Resultaten kommer att redovisas
på vår hemsida och i nästa nummer av BEAGLE samt läggas som en bilaga till detta
protokoll. Inga-Lill redovisade att det framförts kritik från olika rasklubbar på att det
inte kan framgå av de fastställda protokollen från SKK olika nivåer på hundarnas
prestationer i de olika momenten.
Varje LA arrangerar sina Viltspår, när de passar dem, men det är önskvärt att de
ordinarie proven samordnas mellan närliggande klubbar.
Viltspårsresultaten skall som för drevprov redovisas varje månad.
5. Inkomna synpunkter på förslaget till nya Championatsregler och AllroundSM
diskuterades. Vi beslöt dessutom att hålla ett nytt möte den 30/1 för att
sammanställe de synpunkter från LAna som inkommit på regelrevideringsremiss 2
6. Vi fastställde Verksamhetsberättelsen för 2011 i enlighet med bilaga 2.
7. Vi jobbade fram ett förslag till budget för 2012 och 2013 som framgår av bilaga 3.
8. Vi beslöt att redovisa årets drevprov i BEAGLE på samma sätt som föregående år.
9. Vi tog fram några förslag på lagledare för höstens NM-lag i Finland, som vi ska
kontakta.
10. Årets NM äger rum i Finland den 2-3/11. Plats är ännu inte fastställd. Vi påminner om
att de hundar som är uttagna bör börja förberedas för rabiesvaccinering. Clas-Göran
tar kontakt med aktuella hundägare.
11. Årets HarSM kommer att arrangeras i Region Mitt den 3-4 december. P.g.a.
vargproblematiken undersöker vi lämplig LA för arrangemanget.
12. Vi avslutade med att fundera över hur vi ska bete oss, när en hund byter drevdjur till
annan tillåten art under pågående prov. Vi bollade över problematiken med några
synpunkter till sittande Regelrevideringsgrupp.
13. Det pågår en bojkott bland olika hundraser mot att ställa upp med eftersökshund.
Detta p.g.a. vargproblematiken. Clas-Göran fick i uppdrag att ta upp detta vid BCS
nästa möte med synpunkter från oss.

14. Clas-Göran tackade för trevligt möte och avslutade.

Vid pennan dag som ovan

Justerare

Dick Wedin

Lars-Eric Laurén

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlades vid motet. Beslut som fattats kan dock
bli föremål för ändring av SBIK/BCS

Bilagor 1. Årets Viltspårsresultat.
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse för 2011.
Bilaga 3. Förslag till budget för 2012 och 2013.

Protokollet justerat i original/WD

2011-års-Bästa Viltspårhundar
1:a
S31064/2008 Tail Tip´s Kirsberry 2 ”Selma”
2011-08-11

1

2011-09-03

1 Hp

8
10 ordinarie

2011-09-28 1
8
………………………………………………
Summa = 26 p slutpoäng = 8,6

2:a
S18759/2007 Tail Tip´s Rulle 5 ”Snobben”
2011-08-11

1

8

2011-08-29

1

8

2011-09-03 1
8 ordinarie
………………………………………………
Summa = 24 p slutpoäng = 8
GRATTIS

BUDGETFÖRSLAG JpK
2012

2013

Regionuttagningar SM: 16000 kr

Regionuttagningar SM: 16000 kr

SM:

Kost och logi: 10000 kr
Rese ersättningar: 5000 kr
Priser: 3000 kr

SM:

NM:

30000 kr

Kost och logi: 10000 kr
Rese ersättningar: 5000 kr
Priser: 3000 kr

NM: 26st Kost och logi: 31200 kr
Rese ersättningar: 7000 kr
Priser: 3500 kr

Småhunds-SM:

10000 kr

Småhunds-SM:

10000 kr

Europapokalen:

5000 kr

Europapokalen:

5000 kr

Administration:

5000 kr

Administration:

5000 kr

