Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 15/5 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

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare

Dick Wedin valdes att justera protokollet.

4. Föregående mötesprotokoll

Taxklubben har hoppat av Regelrevideringen. Protokollet läggs till handlingarna.

5. Viltspår

Inget nytt.

6. Europapokalen

Lena Svensk åker med som domare. Viktigt att hunden är rabiesvaccinerad.

7. Småhunds-SM

• Lagledare.
Beslöts att lagledare kommer att utses enligt samma principer som för NM, dvs.
val av lagledare kommer att göras årligen. Lagledaren skall utses före juli månads
utgång.
Viktigt att Västsvenska Beagleklubben är engagerad i den lokala planeringen inför
tävlingen.
• Förslag om nya regler (5-timmars provdag för alla raser, 1:a pris 75 min för
alla).
Beslöts att vi stödjer detta förslag.
Classe meddelar Christer Hagel att han får ta kontakt med Bosse Wallin angående
ovanstående.

8. SM 2013

Meddelades att allt är under kontroll.

9. NM 2013

Bosse Y har undersökt angående förläggning och förplägnad på Älvkarleby Camping
(4-bädds stugor), inväntar besked angående kostnader.
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Bosse har även undersökt angående vilka som kommer att döma. Poängterades att
det är viktigt att de som utses att döma är fullt införstådda med att följa de
anvisningar för regeltolkningar som JpK gett ut.
Beslöts att Sven-Axel Sundell tillfrågas att ställa upp som fullmäktige med Folke
Johansson som bisittare och domare.
Dick Wedin ställer upp som lagledare, kontaktar hundförare.
Tävlingen är anmäld till SKK som internationellt prov.
Diskuterades angående att bjuda in tidningar samt ev. representanter för SKK/JhK.

10.Övriga frågor

Regelrevideringsarbetet går nu i mål och SDK, SBaK och SBlK kommer att skicka in
sina regelförslag till SKK senast den 1 juni 2013. Sista regelmötet blir den 21 maj
2013. Man kommer att trycka på att hålla jaktetiken högt (påtryckningar från både
Jägareförbundet och SKK).

11.Nästa möte

Preliminärt 25 juni 2013.

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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