Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 15/3 2012.
Närvarande: Inga-Lill Håkansson (t o m punkt 5, Lars-Eric Laurén, Folke
Johansson, Dick Wedin och Clas-Göran Larsson (sammankallande).
Frånvarande: Johan Gustavsson

1. Mötets öppnande
Clas-Göran hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
3. Val av justerare
Dick Wedin valdes att justera protokollet.
4. Föregående mötesprotokoll
5 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. ClasGöran tar kontakt med aktuella hundägare.

Plats är nu bestämd: En ö utanför Uleåborg.
5. Viltspår
Inga-Lill har ännu inte så mycket att informera om, ännu har inga
anmälningar från LA angående provtidpunkter kommit in. Inga-Lill ber
webmaster att lägga ut info på hemsidan om provperioder.
Inga-Lill har skrivit provberättelser av samma typ som
utställningsberättelser för att läggas in i Beagle. Tyvärr har det inte
kommit med i föregående nummer.
Beslöts att provberättelser skall publiceras i Beagle och hemsidan. IngaLill ombesörjer detta. Inga-Lill skall även undersöka om det är möjligt att
LA skriver berättelserna digitalt för att underlätta hennes arbete.
6. Regelrevideringen
Angående byte av drevdjurslag: Om domaren konstaterar att detta sker
skall hunden kopplas innan drevtid får räknas på nästa djurslag.
Utrensning av ”stövareskrivningar”. Nytt möte den 27/3 via telefon. Sista
helgen i mars ett sista fysiskt möte och före 5 april skall det slutliga
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förslaget skickas till LA för att kunna behandlas på BF. Efter det skall det
eventuellt gå att få in ”beaglespecifika” ändringar/justeringar.
7. Ställningstagande till motioner
Norrbottens motion om utställningsmeriter för SEJCH: Avslag. Classe
skriver ett svar.
Östsvenskas förslag om domareutbildning: Avslag. Classe skriver ett svar.
Motion från Sune Karlander angående regler för jaktchampionat: Avslag.
Classe skriver ett svar.
8. Inkomna synpunkter på bästa listorna
Angående Rävlistan: Ändra statuterna för rävlistan till kommande säsong
så att det bara är hundar som verkligen går på räv under provdagen, men
fortfarande en start där bästa resultat räknas.
Angående Allroundlistan: Statuterna ändras till kommande säsong
genom att införa krav på prisdrev på alla djurslag, men fortfarande en
start där bästa resultat räknas.
Uppdrogs åt Classe att ändra statuterna enligt ovan.
Angående Listornas layout: Classe skickar 4 olika filer till webmaster för
att därigenom få mera lättlästa listor på hemsidan.
9. Utvärderingen av drevproven
Dicks utvärdering diskuterades. Denna skall in på hemsidan och läggas in
i nästa nummer av BEAGLE tillsammans med alla drevprovsresultat samt
distribueras i samband med en ”Uppsala-träff”, ev.16-17 juni.
10.Utbildningsmaterial för drevprovsdomare
Dicks utbildningsmaterial skall distribueras i samband med en ”Uppsalaträff”, ev.16-17 juni.
11.Drevproven i Beagle
Folke jobbar med detta med målsättning att proven publiceras i
kommande nummer av Beagle.
12.Lagledare NM 2012
Sune Karlander har accepterat detta uppdrag.
13.Arrangörsklubb och datum för SM 2012
Gotlands Beagleklubb tillfrågade och de lämnar besked under
kommande vecka.
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14.Övriga frågor
- Lagledare Småhunds-SM: Förslag att Göte Roman
fortsätter, tillsammans med Christer Hagel. Folke
kontaktar dessa.
- Ansökningar om Riksdiplom: Bo Ynger/Billy har skickat
in ansökan. Alla dessa drevprov ännu inte inkomna för
redovisning till SKK. De är emellertid granskade av
Classe och godkända varför ansökan om Riksdiplom
kan godkännas.
- Ansökan om Unghundspris: Ingemar Zentio/Zelma
har ansökt. Poängen räcker för att vara berättigad att
söka.
15.Nästa möte
Bestämmes senare.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattatskan
dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

Vid Protokollet

Justerare

Folke Johansson/ FJ

Dick Wedin/ DW

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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