Protokoll
fört vid telefonmöte med JpK måndagen den 14/6 2010 klockan 1900-2130.
Närv.: Claes-Göran Larsson, Dick Wedin, Johan Gustafsson och Folke Johansson. Christer
Hagel adjungerad för punkterna angående Småhunds-SM.
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
3. Val av justerare
Johan Gustafsson valdes att justera dagens protokoll.
4. Förslaget om nya provregler vid småhunds-SM
Bo Wallins förslag föredrages framför förra årets regler. Uppdrogs åt Christer Hagel att be
Bo Wallin skriva en utförlig förklaring av poängberäkningssystemet. Nytt JpK-möte behövs
för att vi skall komma med ett förslag till kommande möte den 21 aug.
5. Representanter vid småhunds-SM´s möte 21 augusti 2010 i Vårgårda:
Christer Hagel valdes att representera SBlK vid detta möte.
6. Lagledare vid småhunds-SM 29/11
Beslöts att Folke Johansson blir lagledare med Christer Hagel som reserv.
7. Uttagningskriterier för småhunds-SM
Hundar från Årets Bästa Rå-hund lista resp. från Årets Bästa Allround-hund lista med minst
5 Ep i lydnad. Uttagning senast mitten av augusti.
Beslöts att C-G författar förslag på kriterier och skickar ut till nästa JpK-möte.
8. Lagledare vid NM i Hassela 18-19/11
Bo Åkerström föreslogs som lagledare. Dick frågar honom.
9. Förslag på domare till europapokalen 2010-10-10:
Europapokalen avgörs i år i Schweiz. Erik Klockar tillfrågas i första hand.
10. Provtid för Sten Perssons Vp
22-31 oktober 2010. Anmälan skall ske till respektive regionrepresentant.
11. Antal provdagar vid ODP och Int. DP
BF-motionen angående detta bifölls. 7 provdagar föreslås.
12. Beagle SM för alla djurslag:
Förslag om att utreda att ha 1 Har-SM/år samt Allround-SM/vartannat år. Dick gör ett
förslag till vårt nästa möte. En remiss bör vara klar att skickas ut om ett år.
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13. Regelrevideringen
Nytt möte skall bli den 7 augusti 2010.
C-G:s förslag till detta möte:
- Vill ha in i regelverket att det skall vara tillåtet att ha kollegium per
telefon. OK förutsatt att alla protokoll distribueras i god tid.
- Förslag att Hoande skall skall läggas som 1 Ep i stället för kod på
dagens ”Skall-Hörbarhet”
- Förslag att det skall vara tillåtet för kollegiet att besluta om kollegiet
skall vara öppet eller ej.
- Förslag att det skall skrivas in i reglerna att utländska hundar skall
bifoga stamtavla vid provanmälan.
- Förslag angående förlängning av nuvarande
championatsbestämmelser att harmonisera med nuvarande
förlängning av drevprovsreglerna.
14. Arbetsfördelning inom JpK
C-G´s förslag:
Spårprov: Provansökan skickas till Claes-Göran. Inga-Lill sköter resultatredovisningen
till SKK. Om hon behöver hjälp med något tar hon kontakt med respektive
regionsansvarig. Sammanställer lista för årets vsp-hund.
Drevprov: Ansökan om provperioder skickas till Claes-Göran. LA skickar
provprotokollsoriginalen till den regionsansvarige. När Hasse fått in proven på data
skickar han pdf-filerna till Claes-Göran som vidarebefordrar dem till regionansvarig.
Regionansvarig kontrollerar pdf-filerna mot originalen och kontaktar LA´s
drevprovsansvarig vid större fel som kan påverka resultatet. Regionansvarig stämmer
sedan av med Claes-Göran att allt är OK. Claes-Göran ger sedan klartecken till Hasse.
Årets bästa hundar, drevprov: Claes-Göran sammanställer listor två gånger per säsong.
Lagledare för NM och småhunds-SM: Utses för varje år.
Arbetsordningen godkändes av mötet.
Viktigt att C-G snarast informerar LA om hantering av drevprovsoriginal.
15. Viktiga datum som ska in i kalendern på hemsidan och Beagle:
- Datum för SM, NM, Småhunds-SM,
- Sista ansökningsdag för Int. Drevprov (15 mars) och övriga Drevprov
(31 mars).
16. Övriga frågor
NM/NM-lotteri: Region Norr är beredda att arrangera ett lotteri lokalt.
Statuter Årets bästa hund: C-G sammanställer regelförslag för information till nästa möte.
17. Nästa möte
Senare halvan av juli 2010. C-G föreslår datum.
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18. Fysiskt möte på SM
Bordlägges till nästa möte.

Vid Protokollet:

Justeras:

Folke Johansson/

C-G Larsson/

Johan Gustafsson/

FOLKE JOHANSSON

C_G LARSSON

JOHAN GUSTAFSSON

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.
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