Protokoll från UtsK:s möte 2012-08-28
Deltagande: Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Catharina valdes till justeringsperson.
§4. Föregående protokoll godkändes.
§5. Arrangörerna av Clubshowen 2012 är nöjda, men trötta efter ett väl genomfört arbete.
Rosetter för bästa huvud och bästa rörelser kommer att skickas till vinnarna (BIM- respektive
BIR-hunden). Den hund som bet ett barn i samband med utställningen är anmäld till SKK, som
utreder ärendet vidare. Diskuterades info i kommande kataloger för Clubshow, dels tidigare års
vinnare, dels information om kommande års Clubshow. Den ekonomiska redovisningen är inte
klar ännu.
§6. Karin och Bernt kommer att representera SBlK i den kommitté som kommer att arbeta med
Clubshowen år 2013.
§7. Det finns ett förslag på domare för Clubshowen 2014 och ev. kommer denne att delas med
Labradorklubben, då han även dömer den rasen. Catharina kontaktar SKK om godkännande av
domaren ifråga, och därefter domaren.
§8. Vi avvaktar SKK’s möte i september angående beslut kring kommande
exteriördomarkonferenser.
§9. Catharina håller på att strukturera om domarkompendiet, men behöver hjälp med
bildhanteringen.
§10. Det finns en del tveksamheter i den rasstandard som FCI godkänt för beagle, bl a sägs
rasen vara nedavlad från foxhounds. Likaså är färgerna svåra att översätta (t ex pied). Catharina
skriver om detta till SKK.
§11. Östsvenskas utställning i Vagnhärad blev inställd pga för få anmälningar. År 2014 fyller
lokalavdelningen 50 år, vilket uppmärksammas i samband med utställningen i juni då holländska
Elly Vervoort dömer. Ewa har svårt att få in resultaten i tid från lokalavdelningarna för att hinna
redovisa dem till SKK i tid. Diskuterades att flera av lokalavdelningarnas utställningar ligger på
samma datum (bl a årets Clubshow), vilket förstås vore önskvärt att undvika, men kan vara svårt
då flera utställningar sker i samarrangemang med andra klubbar. Ewa påpekar dock detta i sitt
kommande utskick och informerar också om att hundar som tävlat i fel klass får resultaten
strukna, att stamtavlor och intyg på utländska hundar måste skickas in och att funktionen dold
kopia måste användas om PM till utställarna skickas ut via e-post. Även en lista på aktuella
domare bifogas.
§12. Kvalitetspriset ”sufficient” på utställning är idag tillräckligt som merit för att få starta sin hund
på jaktprov.
§13. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet 2012-09-10

Karin Festin
Sekreterare

Catharina Linde-Forsberg
Justerare

Protokollet justerat i original.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

