Protokoll från UtsK:s möte 2014-08-25
Deltagande: Christa Edvardsson, Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa
Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes efter att punkterna CUA och Bestyrelse lagts till.
§3. Bernt valdes till justeringsperson.
§4. Föregående protokoll godkändes.
§5. Clubshowen kommer fortsättningsvis arrangeras vart annat år, så nästa gång blir år 2016.
Samarrangemang mellan lokalavdelningarna uppmuntras.
§6. En offert från Scandic Upplands Väsby för exteriördomarkonferensen (16-17/4 2016) har begärts in.
Information till domarna kommer snart gå ut. Standardkommittén har lagt ut den ändrade rasstandarden
från 2012, trots att klubben har överklagat denna. Fortsättning på detta följer.
§7. Catharina rapporterade från SKK:s möte med de drivande rasernas utställningsdomaransvariga,
med temat den åldrande domarkåren. Läget ser inte så illa ut när det gäller domare på beagle, men det
behövs fler nya domare, både från våra egna led, men det kan också finnas intresse bland domare som
idag redan dömer andra raser. Idag finns ett 50-tal domare på beagle.
§8. Flera lokalavdelningar saknar CUA (certifierad utställningsansvarig), vilket gör det problematiskt att
arrangera utställning i dess regi. Ewa gör en inventering över hur läget ser ut i våra LA.
§9. Flera brister har påvisats i samband med en av årets utställningar; ingen från bestyrelsen fanns på
plats, kommissarien var inte på plats och maken till en av bestyrelsemedlemmarna visade hund. Det är
viktigt att vi följer de regler som finns! Sådana här brister kan medföra att bland annat utställarna
påverkas pga. att resultat stryks.
§10. Under övriga ärenden informerade Ewa om att resultaten från den utställning där ingen
bestyrelserapport lämnades in kommer att registreras. Ärendet behandlas av SKK i september. Vidare
har SKK godkänt att en domare i efterhand omformulerat tre kritiker, så att det inte längre var befogat
att ge hundarna Disqualified, men att en fjärde hunds resultat ändrades från Sufficient till Disqualified
pga. samma anledning (aggressivt beteende). Information om Jyckedata kommer att gå ut till
utställningsansvariga under hösten.
§11. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet 2014-09-16

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.

