Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 29/8 2013.
Närvarande: Lars-Eric Laurén, Bo Ynger, Clas-Göran Larsson
(sammankallande) och Folke Johansson.
Anmält förhinder: Inga-Lill Håkansson, Dick Wedin.
1. Mötets öppnande
Clas-Göran hälsade välkommen och öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare
Lars-Erik Laurén valdes att justera protokollet.

4. Föregående mötesprotokoll
Alla drevprovsdatum nu korrekta och godkända av SKK. Övriga protokollet lades till
handlingarna.

5. Viltspår
Hittills har 30 beaglar startat.
Brev har kommit från Östsvenska till Inga-Lill angående att man skall arrangera
regionmästerskap i viltspår (SM-typ) vid deras 50-årsjubileum. Distribueras till JpK
för information.
Förfrågan om championatsrosetter har kommit till Inga-Lill. Frågan hänskjutes till
BCS.

6. Småhunds-SM
 Regler för årets tävling.
Huvudsakliga ändringar: 45 min för 3:e pris för beagle och drever. 4,5 timmar
losstid för tax och basset.
 Hundar.
Gutten (Årets allroundhund) och Klippuddens Håkan (Årets rådjurshund) har
tackat ja. Den tredje hunden blir Hejdetassens Kola/Stig Hoffman.
Ingemar har lovat att lägga ut presentation av hundarna på hemsidan.

7. SM 2013
Inget nytt sedan förra mötet. Sponsorjakt pågår. Diplom beställes av Blomman.

8. NM 2013
Bosse Yngers program och preliminära budget för NM gicks igenom. Håller sig
förutom reseersättningar i huvudsak enligt budget.
Domare är under kontroll. Eftersom Folke har förhinder kommer Larsa att ersätta
Folke som bisittare och domare.
Program/katalog tas fram av Bosse. Bosse skall ha materialet ca en månad i förväg.
Förtjänstmärken (brons) beställes av Blomman.
Angående titeln ”Nordisk Mästare” är det fortfarande inte klart från SKK/JhK.

9. Drevprovsredovisningen
Material angående 2013/2014 års redovisning utskickat till klubbar och utlagt på
hemsidan.

10. Övriga frågor
Angående nya reglernas introduktion: Planering pågår för 5 eller 6 ”centrala”
utbildningsinsatser som beräknas starta i mars 2014. Utbildningsmaterialet
kommer att skickas ut till BCS och kommittéer för påseende.
Bosse framförde önskemål om att nya regelboken bör skickas ut till alla
medlemmar i samband med introduktionen, vilket kräver att tryckningen sponsras.

11. Nästa möte
Preliminärt 10 oktober 2013 kl 18:30.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.
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