Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 11/4 2013.
Närvarande: Dick Wedin, Bo Ynger, Lars-Eric Laurén, Clas-Göran Larsson
(sammankallande) och Folke Johansson.
Anmält förhinder: Inga-Lill Håkansson.
1. Mötets öppnande
Clas-Göran hälsade välkommen och öppnade mötet. Bosse Ynger, som ny från region
Mitt, välkomnades speciellt.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, dock tas punkten om hemsidans uppstädning bort.

3. Val av justerare
Dick Wedin valdes att justera protokollet.

4. Föregående mötesprotokoll
Punkten angående upprensning av hemsida kvarstår. Classe tar tag i detta. I övrigt
läggs protokollet till handlingarna.

5. Viltspår
Diplom för Årets viltspårshund tas fram av Erik Blomquist.
Datum för viltspårsprov: 3 klubbar har meddelat Inga-Lill datum för V-prov. Viktigt att
klubbarna skickar in sina datum, dock inget krav att LA behöver skicka in sina datum
för V-spårprov till SKK.

6. Regelrevideringen





Väntar med spänning på vad Taxklubben beslutar vid kommande möte.
Möte den 17 april och arbetsmöte den 24 april.
Utskickade protokoll redovisades av Classe.
Varje rasklubb skall skicka in regelförslag till SKK senast den 1 juni 2013.

7. Drevprovsredovisningen
 Sammanlagt har vi haft 300 prov (varav 3 st godkända RR-prov) under
säsongen. Material till Beagle inskickat till RedK.
 Frågan väcktes om vi skall jämföra våra resultat med t. ex stövarna. Bo Ynger
fick i uppdrag att titta på detta.

8. Verksamhetsberättelse
Classe skickar ut denna till JpK för kommentarer.

9. Europapokalen
Björn Åkesson med Utvängs Tsaritza uttagen. Tävlingen går i Finland den 20-21
september. Domare: Classe lyssnar med några olika personer

10.SM 2013
 Plats: Bispgården den 11-12 november.
 Allt under kontroll, S-A Sundell och Stefan Nilsson sköter förläggning/domare
resp. provmarker.

11. NM 2013
 Plats: Älvkarleby – Marma skjutfält föreslaget (relativt vargfritt).
”Ordförandegruppen” i Region Mitt har inte gjort så mycket ännu. Bo Ynger
tar tag i detta och ser till att arrangemanget kommer igång.
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 Lagledare: Dick Wedin tar hand om detta uppdrag.

12. Dispensansökan för fullmäktige VbBlK
Ansökan att David Brännström skall få lov att vara fullmäktige trots att han dömt
mindre än fem säsonger. OK enligt SKK/JhK. Beslöts att godkänna ansökan. Classe
meddelar VbBlK detta.

13. Taxklubbens utspel om regelrevideringen
Vårt svar är att vi inte vill vara med om detta. Catharina har skrivit ett svar från alla
klubbar.

14. Övriga frågor
 Regionernas drevprovsdatum: Region Syd är klara. Bland övriga är det enbart
NBlK och VbBlK som gett sina datum. Region Mitt och Norr ombedes komma
in med sina datum snarast.
 Presentation av Bosse Y i kommande nummer av Beagle.
 Inledningstext till presentationen av säsongens drevprov i Beagle görs av Dick
till kommande nummer av Beagle.
 Angående Bästa-listorna: Beslöts att nuvarande system behålls.

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/F J

Dick Wedin/D W

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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