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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN
Associerad med Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL REDAKTIONSKOMMITTEN
Tid:
Plats:
Deltagande:

2012-05-30 kl. 19.00
Telefonmöte
Kent Karlstrand, Ingemar Zentio, Dick Wedin, Erik Blomquist

1

Kent K hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2

Till att föra dagens protokoll valdes Erik Blomquist.

3

Till att justera dagens protokoll utsågs Dick W.

4

Fastställdes dagordningen.

5

Status för Beagle #2 2012 redovisades av Erik B. Sista korrekturet har gått till tryckeriet och
tidningen kommer till läsaren i början på juni.

6

Planering Beagle #3 2012
- försöka att aktivera LA att lämna reportage, annonser etc.
- försöka bredda den redaktionella gruppen med lokala medarbetare
- sändlista till LA skall vara ordförande och sekreterare
- drevprovsprogrammet skall omgående sändas till redaktör och webbmaster
- Dick presenterade en reportageidé om ”Beagleklubbens kvinnor”, beslutades att realisera
denna ide.
- Kolla med Göte R om eventuell programförklaring om ungdomsansvaret
- Reportage om och inför SM på Gotland
- Även ”vackra hundar” kan jaga efter en ide från Ingemar Z.
- Krävs resurser för extern annonsförsäljning, ett strukturerat säljmaterial skall tas fram.
Ingemar Z tar fram ett första utkast för cirkulation i redaktionskommittén. Uppmanades alla
att fundera på vilka resurser som kan finnas tillgängliga i SBlK
- Listan på tänkbara annonsörer kompletterades, konstaterades att där inte finns någon
annonsör vars (av oss kända) värdegrund står i strid med SBlKs värdering
- Då det visat sig att utgivningsdatumet sällan eller aldrig stämmer med vad som är angivet
beslutades att vi istället anger ”kommer ut i början av juni” etc.
- Erik B skall sända över lite ”standardmaterial” till Kent

7

Arbetsordningen för redaktionskommittén gick igen och kunde krasst konstateras att den inte
speglar verkligheten. Kent K fick i uppdrag att omarbeta denna och komma med ett mer
verklighetsförankrat förslag. Redaktionskommittén bör ha fyra möten per år lämpligen i nära
anslutning till utgivningen av Beagle.

8

Den lathund som Erik B utarbetat för Beagle kommer inledningsvis att ligga till grund för det
fortsatta arbetet.

9

Mötet avslutades av Kent K.
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SBlK/BCS.
Gustavsberg dag som ovan

Erik Blomquist

Justeras

Dick Wedin
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