Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 25/6 2013.
Närvarande: Dick Wedin, Bo Ynger, Inga-Lill Håkansson (t. o. m. punkt 5), ClasGöran Larsson, (sammankallande) och Folke Johansson. Speciellt inbjuden:
Sven-Axel Sundell.
Anmält förhinder: Lars-Eric Laurén.
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
Classe har prata med Christer Hagel angående småhunds-SM och han kommer att ta
kontakt med Bo Wallin angående kommande tävling och det nya förslaget till regler.
Christer har även ansvar för vår del av provmarker samt domaruttagning.

5. Viltspår
Inga-Lill rapporterar att verksamheten funkar jättebra. Totalt 60 starter varav 18
beaglar fram till idag, en liten nedgång jämfört med föregående år. Det är fortfarande
frågetecken varför ÖgBlK har velat redovisa själva. Beslöts att Inga-Lill kontaktar
Camilla hos Östergötland och reder ut frågan.

6. Småhunds-SM
 Lagledare.
Ingemar Zentio kommer att ställa upp som lagledare.
 Hundar.
Gutten (Årets allroundhund) och Klippuddens Håkan (Årets rådjurshund) har
tackat ja. Den tredje hunden skall vara en harhund med dubbelpris och minst 5
Ep i lydnad. Classe frågar Cindy/Sven Holm med Hejdetassens Kola/Stig Hoffman
och Ulvekets Dessie/Leif Mellgren som reserver.

7. SM 2013
Inga nyheter än så länge. Sponsorjakt har inletts. Kostnad blir ca 1600:-/person.
Budget tas fram inom de närmaste två veckorna.
Domare/vägvisare kommer inte att vara några problem att få fram.
Fullmäktige, som inte tillhör region Norr, bör utses. Beslöts att Classe blir fullmäktige
med Sven-Axel som bisittare.
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8. NM 2013
Bosse Y har nu fått fram en offert från förläggningen. Kostnad kommer troligen att
hamna på ca 1300:-/person (exklusive dryck).
Domare är under kontroll.
Sven-Axel frågar Larsa angående om han ev. vill ersätta Folke som bisittare och
domare.
Titeln ”Nordisk Mästare” kommer att delas ut förutsatt att SKK/JhK godkänner detta.

9. Dicks alster till tidningen
Beslöts att Dicks skrift kan ges ut efter att vissa ändringar angående protokoll,
skogskort etc. har gjorts.

10. Övriga frågor
Region Norrs drevprovsdatum tydligen inte helt klara! BRÅTTOM att få fram korrekta
datum eftersom anmälan om tillfällesnummer redan gått in till SKK och således
måste ändras!

11. Nästa möte
Preliminärt 29 augusti 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/ FJ

Dick Wedin/ DW

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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