Protokoll från UtsK:s möte 2011-01-18.
Deltagande: Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Karin valdes till sekreterare och Bernt till justeringsperson.
§4. Pågående arbete, planering, idéer och utkast till annons inför Klubbshowen i Farstanäs
(Södertälje) år 2011 diskuterades. Arbetet verkar flyta på bra för Östsvenska Beagleklubben i
detta avseende. De nya utställningsreglerna finns nu på engelska och kommer att skickas till
domaren så snart de är klara.
§5. Värmland-Dals Beaglekubb kommer att anordna Clubshowen 2012-08-04 på Lilleruds
lantbruksskola. Sydsvenska Beagleklubben anordnar Clubshowen 2013-06-08 i Eksjö.
Domarförslag till dessa tillfällen diskuterades.
§6. Trots flera påminnelser från Ewa har saknas information om alla utställningsansvariga i LA
har genomgått kursen för de nya utställningsreglerna. I december höll Karin utbildning i
Stockholm för Y. Sandberg (Nedre Norrland) och ytterligare ett utbildningstillfälle kommer att ges
för utställningsansvariga i Mälardalen och Gotland. Tre klubbar har inte lämnat uppgift om
domare inför årets utställningar.
§7. Rapport för utställningsverksamheten år 2010 gicks igenom. Det noterades att flera av
domarna är de samma på utställningarna, trots att det finns fler domare om är auktoriserade på
vår ras. En länk till Domarguiden (European Judges Directory), där samtliga auktoriserade
domare finns, kommer att skickas ut till alla LA.
§8. Information och regler för årets utställningshund kommer att lägga ut på hemsidan och
tryckas i Beagle. Tävlingen drar igång år 2011 och kommer att kunna följas både på hemsidan
och i Beagle.
§9. Möjliga blivande exteriördomare inom uppfödarleden diskuterades och dessa kommer att bli
tillfrågade huruvida de har intresse av en sådan utbildning och uppdrag.
§10. Inga övriga ärenden.
§11. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet 2011-01-23
Karin Festin
Sekreterare

Bernt Nilsson
Justerare

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

