Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20110102
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Lars-Erik Laurén, Dick Wedin.
Frånvarande: Johan Gustavsson.
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
L-E Laurén valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll
Ännu ingen bekräftelse från Norge angående NM-datum. Classe påminner.
5. Bo Yngers mail om samarbete och jaktduglighet
Bosse fokuserar på ”sunt förnuft” och menar att det skall vara friare för domare att
sätta Ep enligt eget huvud. På vems uppdrag har Bosse skickat skrivelsen? Enligt
vår mening bör våra tilläggsanvisningar som ligger på hemsidan, och syftar till att få
en mera enhetlig bedömning av drevprov över hela landet, inte ändras under
pågående säsong.
• Svar på skrivelsen
Classe gör ett förslag på svar som cirkuleras inom JpK innan det går till Bosse.
6. Hasses åsikter och krav om redovisningen
Beslöts att vi tar fram uppgifter på liknande program, typ Jyckedata alt. Lathunden.
• Hur går vi vidare?
Eftersom Bassetklubben tydligen redovisar i ”pappersformat” till SKK skall vi
(Classe kontaktar Mikael Lövberg) ta reda på hur de gör. Om vi verkligen står utan
redovisare resten av denna säsong så överväger vi att klara av de prov som återstår
på detta sätt.
7. Ersättningen till JpK
5000 kr/år avsatt enligt budget för JpK. De som haft utgifter redovisar detta direkt
till Erik Blomquist.
8. Övriga frågor
- Domarauktorisation för Ingemar Zentio: Klart, Classe utfärdar ett domarkort
till Ingemar.
- Årets bästa hundar: Sjulsvikens Affe hittills bästa harhund. Troligen inte
många rå-hundar som har 3 starter ännu.
9. Nästa möte
Bestäms via mail eller telefon.
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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