Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20110406
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Lars-Erik Laurén, Dick Wedin,
Ingalill Håkansson (t.o.m. punkt 6), Johan Gustavsson (fr.o.m. punkt 6).
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg för punkt 9.
3. Val av justerare
Lars-Erik Laurén valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lades till handlingarna utan ytterligare kommentarer.
5. Problem med VSP-protokoll när beaglar startar hos andra klubbar
Ingalill informerade om att olika klubbar använder olika typ av protokoll vid sina
prov. Vi använder taxklubbens protokoll. Andra klubbar (t ex SDK) har annan typ
av protokoll, utan ”Egenskapspoäng” för de olika momenten. Detta gör det svårt när
man skall rangordna resultaten vid uttagning av ”årets VSP-hund”
Ingalill skickar det protokoll som vi använder till hemsidan så att åtminstone
samtliga av våra arrangörer använder samma protokoll. Frågan om ett gemensamt
protokoll bör om möjligt tas upp med SKK/JhK på kommande möte på ÖsterMalma (Folke o Johan deltar).
Information efter mötet på Öster-Malma: SKK/JhK meddelade att det f o m 2012
kommer att finnas ett gemensamt officiellt protokoll som alla skall använda. Detta
protokoll kommer inte att innehålla några ”egenskapspoäng”. Protokoll +
”skogskort” kommer att finnas tillgängligt som pdf-fil på SKK´s hemsida.
6. Läget efter skrivelse från SKK angående VSP-championat
BCS skall ta upp frågan igen vid deras nästa möte i mitten av maj. Detta JpK-möte
anser att motionen lämpligen tas upp igen vid kommande BF. Ansågs väsentligt för
beaglens framtid att olika verksamheter stimuleras.
7. Drevprovsredovisningen för kommande säsonger
Mötet ansåg att det material som tagits fram av Folke var OK. Det är viktigt att
samla redovisningsansvariga från varje LA (2 deltagare från varje klubb ansågs
lämpligt). Dick har pratat med BCS/KassaErik angående finansiering av en träff och
uppger sig ha fått positivt besked. Mötet enades om att det borde vara lämpligt att
träffas i Uppsala samt att Dick skissar på en inbjudan och budget. Inbjudan bör gå ut
snarast efter kommande BCS-möte.
8. Skrivelse beträffande eventuell insändare i Beagle.
Med anledning av en kommande insändare till Beagle har JpK enats om att gå i
svaromål. Även om insändaren nu dragits tillbaka beslöts att JpK ändå skall
publicera ett inlägg som propagerar för att beaglen är en allroundhund, och att det är
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JpK´s uppdrag att tillvarata samtliga intresseinriktningar för beaglens jaktliga
användning.
Dick åtog sig att formulera det slutliga förslaget för denna skrivelse.

9. CACIT
Claes-Göran försökte informera om de turer som varit i detta ärende den senaste
tiden. Beslöts att vi avvaktar för att se hur frågan utvecklas.
10. Övriga frågor
- VSP-redovisning, Östsvenska BlK: Ingalill har inte fått något besked från dem
hur de vill göra i framtiden. Claes-Göran kontaktar Helene Rundquist.
- VSP-redovisning allmänt: Ingalill redovisar en gång per månad. Vill att alla
LA skall göra detta.
- VSP allmänt: Ingalill vill ha information från alla LA när olika klubbar har
sina spårevenemang. Skall flagga för detta på hemsidan och i Beagle.

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
Lars-Erik Laurén/LARS-ERIK LAURÉN
Justerare
PROTOKOLLET JUSTERAT I ORIGINAL/FJ
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