Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 19/3 2014.
Närvarande: Dick Wedin, Bo Ynger, Inga-Lill Håkansson (t. o. m punkt 5),
Claes-Göran Larsson (sammankallande), Larsa Laurén och Folke Johansson
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
Viltspårprov: beslutats av Inga-Lill o. S-A att ”årets viltspårhund” tas ut p.s.s. som
tidigare.

5. Viltspår
Inget nytt att informera om förutom det som redan redovisats i årsredovisningen.
Inga-Lill saknar info från några klubbar (Östsvenska och Sydsvenska) vilka
tidsperioder dessa skall ha sina prov.

6. Budget 2014-2015
 2014: Regionsuttagningar: 16 000:-. SM: 15 000:- (bör vara en fast summa).
NordM: 10 000:- (täcker resor). Småhunds-SM: 14 000:- (täcker
anmälningsavgift och resor för deltagare + domare). Europapokalen: 5000:-.
Administration: 5000: 2015: Regionsuttagningar: 16 000:-. SM: 15 000:- (bör vara en fast summa).
NordM: 18 000:- (täcker resor + vaccination). Småhunds-SM: 14 000:(täcker anmälningsavgift och resor för deltagare + domare). Europapokalen:
5000:-. Administration: 5000:-

7. Verksamhetsberättelse 2013
Classe har skrivit denna. Kan inte skickas ut förrän alla drevprovsresultat kommit
in.
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8. Kommande mästerskap






SM
Region Syd arrangerar. Preliminärt datum första veckan i december.
NM
Kommer att gå i Norge. Hundekipage klara enligt SM-prislistan. Hundägare måste
informeras om att de ska behandla hunden mot dvärgbandmask. Veterinärintyg
om att hundarna är behandlade mot detta måste fram innan man åker till Norge.
Små-SM
Inga kända förändringar i regelverket. Hundar kan inte tas ut ännu eftersom Bästa
listorna inte är klara.
Europapokalen

9. Statuter för
 Årets bästa hundar



Bordlägges till efter BF.
Sten Perssons minne
Bordlägges till efter BF.
Otto Bengtsson-Hedström
Bordlägges till efter BF. Poäng för RR-prov för beagle bör läggas till vid kommande
revidering.

10. Utvärdering av drevproven
Dick skriver ihop en utvärdering så snart alla prov kommit in. Folke fixar tabeller etc.

11. Domarauktorisation ÖgBlK
Inkommit ansökan från ÖgBlK angående auktorisation av en domare som hade gått sin
sista aspiranttjänstgöring på ett stövarprov. Med tanke på att det bör vara två
aspiranttjänstgöringar på ras som behandlas i vår egen regelbok anser vi inte att
vederbörande kan godkännas eftersom vi anser att detta strider mot vad som står i
regelboken (sidan 41).

12. Övriga frågor
Nya regelverket, utbildning: Reviderad utbildningsplan bifogas. Så fort regelböckerna
kommit skickar Classe dessa till respektive LA.

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

2

BILAGA

Välkommen till utbildningskonferens i de nya drevprovsreglerna!
Svenska Dreverklubben, Svenska Bassetklubben och Svenska Beagleklubben
kommer under detta år att bedriva utbildningskonferenser i dom nya
drevprovsreglerna enligt nedanstående schema.
Utbildning i Nordmaling, Västerbotten 29/3. Anmälan till Ronny Westin:
070-2450883, ronny.w@svenskadreverklubben.se
Utbildning Vingåker, Sörmland 10/5. Anmälan till Göran Hagman:
070-3662429, goran.h@svenskadreverklubben.se
Utbildning och genomgång av jyckedata i Tällberg, Dalarna den 13-14/6.
Anmälan till Ingvar Karlsson: 070-6700076,
ingvar.k@svenskadreverklubben.se
Utbildning Vara Folkhögskola, Skaraborg den 2/8. Anmälan till Kjell
Svensson: 070-5579030, kjell-olov.sv@telia.com
Utbildning i Växjö, Kronoberg den 3/8. Anmälan till Martin Rydiander:
0476-220 02, martin.rydiander@hotmail.com
Utbildning på Roma, Gotland den 19/7. Anmälan till David Eneqvist:
070-277 23 05, drever_david@hotmail.com
Du skall inte känna dig bunden till närmaste ort utan kan fritt välja den tid och
plats som passar just dig. Alla konferenser utom den i Tällberg kommer att
börja vid 10-tiden preliminärt och pågå i ca 6 timmar (inkl. lunch).
Konferensen i Tällberg kommer att starta fredag kväll 13/6 och slutföras under
förmiddagen den 14/6.
Samåkning förordas. Bilersättning löser du med din lokalklubb. Mat o kaffe
gratis.
Välkommen till förhoppningsvis givande samlingar med möjlighet att träffa
trevligt folk och utbyta erfarenheter inom drevprovsverksamheten.
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