Protokoll från UtsK:s möte 2013-06-24
Deltagande: Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Bernt valdes till justeringsperson.
§4. Föregående protokoll godkändes.
§5. Årets Clubshow i Röstånga var mkt väl genomförd i trevlig miljö. Ett par synpunkter som
kommit fram är önskemål om lunchpaus (vilket domaren beslutade att avstå), alternativt
möjlighet att gå och hämta mat och äta vid ringside. Flera utställare har också efterfrågat öppen
kritik alt kommentarer till placeringarna. Det kan vara idé att framföra sådana önskemål redan då
domaren tillfrågas om uppdraget.
§6. Nästa år arrangerar Östsvenska beagleklubben Clubshowen 7/6. Karin kontaktar
utställningsansvariga Eva Andersson för att se hur planer och arbete framskrider.
§7. Kommittén har fått in förslag på ändrade regler för tävlan om Årets utställningshund. Ewa
mailar dessa till oss.
§8. Redovisningen från LA har varit lite problematisk i år med en del strul med resultaten pga
hundar som tävlat i fel klass, certifikat som delats ut till fel hundar och endast en tjänstgörande
ringsekreterare trots fler än 25 anmälda hundar. Det finns många frågetecken kring hanteringen
av utländska hundar - angående kopia på stamtavla och rätt att tävla om cert (WCC-intyg).
Diskuterades hur information kring detta bättre når ut till LA.
§9. SKK har mycket problem med att uppgifter kring ansökta samarrangemang inte stämmer.
Klubbarna uppger olika orter, datum och domare. Ewa påminner LA om att vara extra
uppmärksamma på detta inför ansökan för år 2016.
§10. Karin kommer att ta över jobbet med att renskriva och översätta kritikerna till hemsidna och
Beagle.
§11. SKK’s Jakthundskommittén kommer att ge synpunkter på förslaget om ändrade regler för
utställningschampionatet, därefter tas det slutgiltiga beslutet av SKK’s Prov- och
tävlingskommitté.
§12. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet 2013-06-26

Karin Festin
Sekreterare

Protokollet justerat i original.

Bernt Nilsson
Justerare

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

