Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 10/10 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 (punkten ang. SM).
Anmält förhinder: Lars-Eric Laurén
1. Mötets öppnande
Claes-Göran hälsade välkommen och öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Val av justerare
Dick W valdes att justera protokollet.

4. Föregående mötesprotokoll
• Championatsrosetter: BCS har beslutat att klubbarna får själva fixa detta.
• NM: Info om Hundar från Norge och Finland har kommit in.

5. Viltspår
• Hittills har 178 hundar varav 36 beaglar startat. Verkar överlag vara sämre
intresse för viltspår i år.
• Fråga på forumet om ”ordinarie viltspårsprov”: Inga-Lill menar att vid ett
ordinarie prov så har man kollegium och där kan man diskutera fram detta
provs bästa hund. Om man skall kunna ta ut ”årets viltspårhund” för beagle
så bör det vara krav på att man har en typ av protokoll som gör proven
jämförbara över landet. Beslöts att Inga-Lill och Sven-Axel funderar på en
skrivning för detta.

6. Europapokalen
• Årets resultat
Utvängs Tzaritsa kom på 12:e plats, gjorde ett bra drev (full tid) på hare som
domarparet tyvärr inte fick syn på. En svensk drever vann.

• Hur mycket pengar skall vi avsätta i fortsättningen?
Fram till dags dato har vi budgeterat ca 5000:- för denna tävling, vilket alltid
varit i underkant. SKK betalar anmälningsavgift + 1000 kr i bidrag/ startande
hund.
Beslöts att rekommendera att klubben skall sponsra våra domares kostnader
(ca 10000 kr) samt att BCS skriver till SKK och begär högre bidrag. Enligt Bosse
Ynger är denna tävling viktig för att marknadsföra jakten med drivande hund
inom EU och chanserna att denna typ av jakt får behållas inom EU bör öka om
så många som möjligt deltar. Därför bör SKK kunna avsätta högre medel för
detta.

7. Småhunds-SM
Inga nyheter. Deltagande hundar presenterade på hemsidan.

8. SM 2013
Arbetet går framåt bra! Tre huvudsponsorer engagerade. Hartillgången verkar vara
bra. Sven-Axel såg inga direkta problem inför tävlingen.

9. Regler vid korta drev (tävling)
Beslöts att vi använder dessa regler även innevarande säsong vid regionuttagningar
och SM.

10. Region mitts uttagning

Bosse Ynger meddelar att Mälardalen kommer med 2 hundar. V-Dals uttagning
sker 26-27 oktober. Östsvenska, Gotland och Bergslagen har inte hört av sig
(troligen beroende på vargproblemet). Bosse menar att det i det aktuella området i
Värmland inte finns speciellt mycket varg.
Frågan är om detta har diskuterats tillräckligt i respektive LA i region mitt. Bosse
har ingen reservplan om övriga klubbar inte vill ställa upp. Det bör tas fram en
sådan.
Eftersom detta är en fråga för regionen att ansvara för och inte för JpK beslöts att
vi inte diskuterar detta mera i detta möte.

11. NM 2013

Bosse Ynger kommer att skriva en inbjudan till deltagarna med information om
deltagande hundar, förläggning, tider etc.
Det mesta är under kontroll med förläggningen.
Provrutorna är under kontroll.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

13. Nästa möte
Classe kallar till detta när behov uppstår.

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/F J

