Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 24/1 2013.
Närvarande: Inga-Lill Håkansson (t.o.m. punkt 5), Dick Wedin, Lars-Eric Laurén,
Clas-Göran Larsson (sammankallande) och Folke Johansson.
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
Läggs till handlingarna utan ytterligare kommentarer.

5. Viltspår
 Inga-Lill skall lämna in material till web-master. 244 prov, varav 48 st beaglar,
under 2012. Inga-Lill är nöjd med engagemanget från klubbarna.
 Skrivelse från Ewa Swedare till Inga-Lill angående poängsättning av viltspårprov
för rankinglista ”Årets Viltspårprov”. Inga-Lill kommer att göra ett förslag på
statuter för detta, vilket innebär att det bara behöver vara ett protokoll, att
gälla från och med innevarande säsong.
 Inga-Lill har ånyo fått förfrågan från Danmarks Beagleklubb angående ev
deltagande i svenska viltspårprov. Hon har svarat att de är välkomna.

6. Regelrevideringen
 ”Masterregler” har kommit ut, i princip lika som varianten som kom ut innan
BF, plus att kommentarer från Uppsala-mötet i juni 2012 har arbetats in. Bör
läggas ut på hemsidan för information.
 Arbete med utbildningspaket pågår.
 Övriga rasklubbars medverkan: Ingen officiell förfrågan har kommit från
taxklubben om att åter gå med i samarbetet.

7. Drevprovsredovisningen
 Det verkar som det kommer att bli betydligt lägre antal starter under denna
säsong jämfört med förra säsongen.
 Viss eftersläpning av provredovisning jämfört med förra året noteras.
 Glädjande kan konstateras att vi denna säsong bedömer hundarna mer likartat
över hela landet utifrån regelverket. I Region Nord är Sven-Axel och Larsa
helnöjda med senaste protokollen från samtliga LA. Därför en eloge till alla
hörsamma domare i våra led.

8. Upprensning av jaktfliken på hemsidan
Classe tar tag i detta igen.

9. SM 2013
Region Norr står på tur för 2013. Dick samlar till ett möte i region Norr.

10.NM 2013
 Plats: Lutar åt att det blir i Älvkarleby med region Mitt som arrangör.
”Samverkansgruppen” i regionen kommer att hålla i detta. Classe efterlyser
om man startat arbetet.
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 Lagledare: Bo Åkerström och Dick Wedin tillfrågas.

11.Skrivelser från Lena S
 Angående ”region Mitt-skrivelse”. Inget mer att tillägga från vår sida för
tillfället.
 Angående regelrevideringen: Vi är förvånade att kommentarerna kommer så
här sent bl. a. från klubbar (VbBlK) som vid senaste remissomgången gav
förslaget god kritik.

12.Övriga frågor
 Dick åtog sig att skriva en sammanfattning angående vad som gäller för att
starta på jaktprov.

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/ FOLKE JOHANSSON

Dick Wedin/DICK WEDIN

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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