Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20110317
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Lars-Erik Laurén, Dick Wedin,
Johan Gustavsson.
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Johan Gustavsson valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll
Svaret på Bosse Yngers mail om samarbete och jaktduglighet har inte föranlett fler
kommentarer från Bosse.
Protokollet lades till handlingarna.
5. Drevprovsredovisningen för kommande säsong
Folke redogjorde för den utredning han gjort om vilka alternativa vägar för
redovisning som vi har.
Beslöts att vi går på den ”halvmanuella” metoden.
Beslöts att Folke tar fram ett förslag på arbetssätt. Klart senast vecka 1113 (1 april).
Beslöts att begära pengar från BCS för att kunna förmedla det ändrade arbetssättet
ut till regionerna på ett effektivt sätt.
6. Förfrågan om tätare inrapportering av drevprov till SKK
Beslöts att redovisning skall göras månadsvis. Innebär sex DP-perioder plus ODPperioder.
7. Uppdatering av regelverket för NM
Beslöts att det förslag till anvisningar som redovisats i protokoll 20101201 skall
gälla.
8. Förslag om Allround-SM
Punkt 1 tas bort.
Förslaget om att ha tävlingen vartannat år står fast.
BCS utser arrangerande region. De år Allround-SM arrangeras tas de 3 första
hundarna ut till småhunds-SM.
Dick gör en omarbetning av förslaget. Bifogas detta protokoll.
9. Drevprovstrenderna (Analys)
Punkten föranledd av den drevprovsstatistik Claes-Göran skickat ut.
Diskuterades att föreslå att införa separata championat på olika djurslag för att om
möjligt få flera att starta på våra prov och popularisera rasen som jakthund. Bör
provas under kommande låsningsperioder för championat.
Återgång till de tidigare reglerna för Utställningschampionat diskuterades.
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Mötet enades om att det är viktigt att tillvarata samtliga intresseinriktningar för att
främja rasens utveckling. Eventuellt ta fram ett ”framtidsförslag” (komponerat av
alla kommittéer) att läggas fram på kommande BF.

10. Övriga punkter
Domarauktorisation för David Brännström: Klart, Classe utfärdar ett domarkort till
David.
Ansökan om auktorisation av viltspårsdomare har kommit in från ÖgBlK.
11. Nästa möte
Preliminärt under vecka 15 då drevprovsredovisningsförslaget Folke skall ta fram
huvudsakligen skall diskuteras.

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.
Folke Johansson/FOLKE JOHANSSON
Protokollförare
Johan Gustavsson/JOHAN GUSTAVSSON
Justerare

PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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BILAGA

Allround SM
JpKs slutgiltiga förslag för arrangemangets genomförande.

1. Tävlingen genomförs i januari.
2. 3 hundar deltar från varje Region. Dessa hundar tas ut efter
riktlinjer och beslut som utformas i respektive Region.
3. Tävlingen genomförs till att börja med vartannat år med början
2013. (Kräver beslut vid BF 2012)
4. BF avsätter samma budget för detta SM som för Har-SM.
5. BCS utser arrangerande Region.
6. De 3 första hundarna får representera Beagle vid årets Småhunds-SM. De år som inte SM genomförs tas hundar ut av JpK
enligt tidigare statuter.
7. Poängsättningen för drev på olika djurslag i enlighet med
regelverket för Småhunds-SM.

Ovanförstående förslag beslutat vid möte med JpK den 17 mars
2011.
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