Protokoll från UtsK:s möte den 02.09.2010.
Deltagande: Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes efter anmälan om en övrig fråga.
§3. Karin valdes till sekreterare och Bernt till justeringsperson.
§4. Klubbshowen för år 2011 arrangeras av Östsvenska Beagleklubben. Öster Malma alternativt
Fjällnora diskuterades som lämplig plats.
§5. Sydsvenska Beagleklubben har ansökt om att få arrangera klubbshow år 2013 i samband
med deras 50-årsjubileum. Vi saknar ansökningar för år 2012. Ewa kollar möjlighet med SKK att
få registrera officiella titlar i samband med klubbshowen.
§6. Förslag om regler för att kora Årets Utställningshund diskuterades och föreslås för BCS.
Poäng delas ut till hundar placerade 1-4 i Bästa Hanhunds- respektive Tikklass vid SBlKs och
SKKs utställningar. De fem bästa resultaten under året får räknas in. Förutom Årets
Utställningshund utses även en Bäst i motsatt kön, för att stimulera utställningsdeltagandet.
§7. Vi har ännu inte fått bekräftat från SKK att Ewa och Karin fått plats på kursen om de nya
utställningsreglerna som ges den 25/9. En skrivelse till utställningsansvariga i LA med
uppmuntran om att delta på något av de utbildningstillfällen som ges runt om i landet om de nya
reglerna ska skickas ut. Flera läns-, ras- och specialklubbar håller sådana utbildningar.
§8. Översyn av championatsreglerna inför låsningsperioden åren 2012 tom 2016 diskuterades.
Kommittén anser att detta behöver ses över av BCS.
§9. Domarkompendiet behöver färdigställas nu när man i Storbritannien fått klart med ny
skrivning kring färgerna på beagle.
§10. Övriga ärenden. Kommittén föreslår BSC att utställningskritiker på engelska fortsättningsvis
återges på originalspråk i Beagle och på hemsidan.
§11. Nästa möte meddelas senare.
§12. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet dag som ovan
Karin Festin
Sekreterare

Bernt Nilsson
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.

