Protokoll fört vid telefonmöte i JPK den 6/7 2014 kl. 1900

Närvarande: Björn Aspelin, Dick Wedin, Inga-Lill Håkansson (t.o.m. pkt 6), Bo Ynger och Folke
Johansson (sammankallande).
Anmält förhinder: Lars-Gunnar Svensson.
1. Mötets öppnande
Folke Johansson hälsade välkommen och öppnade mötet. Björn Aspelin, som ny från
region Norr, välkomnades speciellt.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av justerare och sekreterare
Dick Wedin valdes att justera protokollet och Bo Ynger som sekreterare.
4. Arbetsordning i JpK.
Se bilaga 1
5. Info ang. JpK till Beagle och hemsidan.
Deadline till vår tidning Beagle är 15/7, men vi har respit till 27/7. Folke skickar info
till redaktören.
6. Viltspårfrågor
Inga-Lill redogjorde för antal starter som utförts till dags datum 89 starter, varav 25
Beaglar på spårprov. Frågade om Klubbshowen var ett ord. spårprov. Hon kontaktar
Östsvenska för att klara ut denna fråga. Hennes summering var att allt fungerar bra.
7. Jyckedata-Status just nu. Introduktion- Utbildning.
Folke informerade om sina samtal med Jyckedatas programmerare; beräknas klart att
börja testa i mitten av juli. Folke skall få ett provexemplar. Utbildning på programmet
arrangeras regionsvis.
8. SM. Fullmäktige.Regler
SM arrangör 2014 är Östergötlands Beagleklubb, tid 1:a och 2:a december. Plats för
förläggning var ej klart.
Fullmäktige, förslag : Claes-Göran Larsson tillfrågad och har accepterat.
Bisittare, förslag: Lars-Gunnar Svensson alt. Folke Johansson
Regler: Folke och Dick har givit ut förslag till nya SM-regler anpassade för vårt nya
Regelverk, alla fick i uppdrag att granska dessa till nästa möte och komma med ev.
åsikter.
9. NM. Hundar/Datum/Plats. Lagledare.
De uttagna hundarna är enligt resultatlistan från 2013-års SM, där fyran är 1:a reserv.
Datum : 21 och 22 november. Plats: Nära Arendal i södra Norge, Aust-Agder
Harehundklubb står som arrangör. Länk till hemsida:
http://www.beagleringen.no/1261849/

Lagledare: Folke och Bo fick i uppgift att ordna denna till nästa möte.

Hundpass med intyg från veterinär att hunden fått medicin mot dvärgbandmask.
Folke tar kontakt med aktuella hundägare.
10. Småhunds-SM. Hundar/Datum/Arrangemang. Lagledare.
Folke redogjorde för uttagningspremisserna:
1 hund: Årets bästa Rå-hund.
1 hund: Årets bästa allroundhund
1 hund: Uttages av JpK, där lydnad är viktigt. Ännu inte uttagen.
Folke kontaktar hundägarna och är även lagledare.
11. SKK-remiss angående ”Jakthundsdata”
Remissen skickas till alla LA för yttrande. Svar senast 30/8 till BCS. BCS skickar
sammanställningen till SKK, senast 30/9. ( JPK är positiva till att det tas fram ett
gemensamt program för drevprov till rimligt pris).
12 Övriga frågor
Nya drevprovsreglerna: Allmän information från regionerna om utbildning; Folke
framförde att de regionansvariga bör ta reda på hur många domare som genomgått
utbildningen gällande de nya reglerna. Ej namn, enbart antal. Bo Ynger informerade
om att Västsverige kommer att ha en andra gemensam utbildning utanför det
centrala utbildningsprogrammet (drever, basset och beagle).
Hemsidan: Dick och Claes-Göran rensar och reviderar hemsidan till aktuella regler.
13 Nästa möte
Nästa möte den 5/8 kl. 1900
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan
dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

Vid Protokollet

Bo Ynger /BY

Protokollet justerat i original /BY

Justerare

Dick Wedin /DW

Bilaga 1

FÖRSLAG ARBETSORDNING JPK:

Övergripande arbetsordning finns på SBlK´s hemsida.
I praktiken bör JpK arbeta enligt nedan när det gäller Provhantering:
Spårprov: Inga-Lill sköter ansökningar om provperioder samt resultatredovisningen till SKK. Om
hon behöver hjälp med något tar hon kontakt med respektive regionsansvarig. Sammanställer lista
för årets vsp-hund.
Drevprov: Ansökan om provperioder skickas till Folke.
Provhantering/granskning:
LA´s redovisare skickar provfiler (pdf) alternativt original till den regionansvarige.
Regionansvarig kontrollerar redovisning mot regelverk och kontaktar LA´s drevprovsansvarig vid
större fel som kan påverka resultatet.
Vid OK skickas filer från LA-redovisare till Central Redovisare(Folke) som skickar till SKK.
Årets bästa hundar, drevprov: Folke sammanställer listor månadsvis.
Lagledare för NM och småhunds-SM: Utses för varje år.

