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Förhindrad:

2012-09-17 kl. 18.00
Telefonmöte
Kent Karlstrand, Catharina Linde-Forsberg, Dick Wedin, Erik Blomquist
Ingemar Zentio

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

Utvärdering Beagle #3 2012 ;
- bra lay-out lättläst och läsvärd
- tryckeriet har framfört synpunkter och anser att inlämnat material och bilder håller hög
kvalitet och är lättarbetat

6

Planering Beagle #4 2012
Befintligt material;
- utställningsresultat
- medlemsbilder
- reportage dp-domarkonferensen i Nordingrå
- rapport om Tara
- försöka att aktivera LA att lämna reportage, annonser etc.
- försöka bredda den redaktionella gruppen med lokala medarbetare
Idéer;
- reportage ”MLS-bärare” i avel
- reportage från Clubshowen
- ungdomssatsning – Dick ger feedback till Göte R
- något om regelrevideringen av Claes-Göran
- årets första drevprovsresultat – Claes-Göran
- Beagleprofiler och ungdomssatsare (Lena svensk, Lotta Magnusson) – Dick
- Något om harpest – Catharina
- 60-årsjubileum (2013 tillsammans med Sydsvenska 50 år och Clubshow) - Catharina

7

Arbetsordningen för RedK
Kent har påbörjat en revidering och omarbetning av arbetsordningen för redaktionskommittén för
att mer spegla verkligheten.
Bl a så klargörs att webbmastern arbetar med hemsidan direkt under BCS och ingår i RedK som
ledamot.
- Kontakten mellan redaktör och webbmaster skall vara ”daglig och informell”
- PR-frågor hanteras ej av RedK
- Rambudget upprättas av kassören och fastställs av BF
- Årsberättelsen skall vara kortfattad
- Viktigt och önskvärt med regionala representanter
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8

Övriga frågor
Dick tog upp frågan om regioner och presentation av dessa i Beagle med bl a namn och adresser.
Erik visade kostnaderna för distribution för Beagle till medlemmar utanför Sverige. Förslag till
differentierad kostnad för ickesvenskt medlemskap skall tas fram av kassören.

9

Mötet avslutades av Kent K samt bestämdes nästa möte till december.

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

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORGINAL

SVENSKA BEAGLEKLUBBEN
Erik Blomquist
Skattmästare

Adress
Betselvägen 30
134 43 Gustavsberg
Sweden

Telefon
+46 8 570 318 40
+46 70 545 05 01

Mailadress
erik.blomquist@svenskabeagleklubben.se
www.svenskabeagleklubben.se

