Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 5/9 2012.
Närvarande: Inga-Lill Håkansson (t.o.m. punkt 5), Dick Wedin, Clas-Göran
Larsson (sammankallande) och Folke Johansson.
Frånvarande: Johan Gustavsson, Lars-Eric Laurén.
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
Dispensansökan för släpp vid domarkonferenser före säsongens början
har utformats. Classe skickar den för påseende.
5. Viltspår
Hittills har 37 st beaglar startat. Prisprocenten verkar ha minskat jämfört
med förra säsongen. Även ÖBlK skickar nu in resultat till Inga-Lill.
6. Regelrevideringen
Taxklubbens medverkan: Förfaller vara ”krig i tax-Sverige” angående
regelrevideringen, klubbens huvudstyrelse (HS) kommer inte att kalla till
ett extra fullmäktige för denna fråga. Det pågår lobbying för att få med
tillräckligt många lokalklubbar för att få ihop ett nytt fullmäktige för att
diskutera frågan.
För de som är kvar i regelrevideringen är två arbetsgrupper tillsatta:
- Domarutbildning.
- Hur utbildning av de nya reglerna skall göras.
Arbetet pågår, nästa möte i slutet av september.
7. Tillägg till SM-reglerna
Classe skriver ett förslag angående hur dubbla protokoll skall hanteras
för hundar som driver annat djurslag än hare vid SM. I regeltillägget skall
även föras in att Fullmäktige vid SM bör utses av BCS.
8. Drevprovsredovisning
Program etc. utskickade enligt tidplan av Folke. Ännu inga prov
redovisade.
Classe och Dick åtar sig att granska protokoll för region Mitt i avvaktan på
att regionen tar fram egna granskare.
9. Upprensning av jaktfliken på hemsidan (titta på hur vi ska sortera upp
den info som ligger där).
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Vi enades om att JpK bör ha följande huvudrubriker på hemsidan (gärna
som egna flikar:
- Drevprov
- Viltspår
- JpK-info
- Blanketter
Gammalt material (äldre än 3 år) från JpK, drevprov, viltspår (I-L
kontaktar själv Ingemar) läggs i Arkiv.
Ingemar får ta ställning till detta förslag.
10.Regionuttagning Mitt
Datum för regionens SM-uttagning efterlyses! Classe försöker få till ett
möte med klubbarna i regionen.
11.Småhunds-SM
Allt OK!
12.Europapokalen 2012
Erik Klockar ersätter Folke som domare.
13.SM 2012
Enligt info från Stig H är det klart med domare. Förläggning i Roma
Brukshotell. Bra tillgång till provmarker. Fullmäktige bör utses av BCS,
detta läggs till i förslaget om kompletterande SM-regler.
14.NM 2012
Sune Karlander har hoppat av som lagledare. Catharina Linde-Forsberg
ersätter.
15.NM 2013
Skall arrangeras av region Mitt 2013. Gotland, Älvkarleby alt. Marma är
möjliga orter.
NÅGON ANSVARIG I REGION MITT MÅSTE UTSES SOM TAR TAG I DESSA
FRÅGOR!!
16.Övriga frågor
Utställningsmeriter för att starta på jaktprov: ”S” är, åtminstone så länge
nuvarande regelbok tillämpas, OK för att starta hundar som är över 2 år.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan
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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