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SVENSKA BEAGLEKLUBBEN
Associerad med Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL REDAKTIONSKOMMITTEN
Tid:
Plats:
Deltagande:
Förhindrad:

2012-12-19 kl. 18.00
Telefonmöte
Kent Karlstrand, Dick Wedin, Erik Blomquist, Ingemar Zentio
Catharina Linde-Forsberg

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

Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång

6

Utvärdering Beagle #4 2012
- Försening från tryckeriet, Kent har haft kontakt med tryckeriet
- Fel i adressregistret hos SKK gällande de hos övriga specialklubbarna som får tidningen.
Dessa adresser kommer vi själva behöva gå igenom årligen. Kent ansvarar.
- Förfrågan har inkommit avseende att få alla utställningsresultat i tidningen på svenska. Kent
har en positiv dialog med Utställningskommittén i den frågan.

7

Planering Beagle #1 2013
Utöver standardinnehåll och sedan tidigare planerade reportage:
- Ambitionen ska vara att få in material från så många av säsongen större
jaktprovsarrangemang som möjligt i detta nummer. Kent ansvarar för detta.
- Fortsatt fokus på även på ungdomar och Beagle. Dick har idéer och uppslag och tar detta
vidare.
- Reportage om parning mellan omeriterade planerat av Dick.
- Status avseende regelrevideringsarbetet borde finnas med i detta nummer.
- Vi tar inte med namn- och kontaktuppgiftssidorna i detta nummer.

8

Utökning av redaktionskommittén
Konstaterades att vi för närvarande har ett antal skribenter från landets olika delar som bidrar
med material till tidningen. Glädjande utveckling som gör att vi avvaktar med utökning av
kommittén.

9

Övriga frågor hade vi inga denna gång

10

Mötet avslutades av Kent K samt bestämdes nästa möte till mars 2013.
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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
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