Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20110608
Närvarande: Claes-Göran Larsson, Folke Johansson, Dick Wedin.
Frånvarande: Lars-Erik Laurén, Johan Gustavsson.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Dick Wedin valdes att justera dagens protokoll.
4. Föregående mötesprotokoll
Punkt 9 angående CACIT: SKK/JhK ämnar söka dispens till 2020.
Punkt 10 angående viltspårsredovisning: Classe har pratat med Östsvenska och de
skall göra samma som andra klubbar.
Protokollet lades till handlingarna.
5. Resultat av röstningen SEVCH
10 röstade för VCH och 8 emot, 1 delegat avstod att rösta.
6. Program för träffen i Uppsala
- Drevprovsredovisningen – lördag em.
- Nuvarande regler, regeltolkning – lördag em.
- Drevprovsremissen – lördag kväll och söndag.
- Beaglen och framtiden – söndag.
Dick skriver en inbjudan som går ut via mail och papperspost. Senast 15 juli!!
7. Drevprovsredovisningen
LA´s material utskickat. Ännu ingen respons.
Återstår att göra en anvisning till Regionredovisarna. Skall vara klart till
Uppsalamötet.
8. Tidsgräns för när prov ska vara inrapporterade till SKK
Senast 3 veckor efter provperioden (=TTF-nummer) tar slut skall resultaten vara
inne på SKK.
9. Tidsperiod för Sten Perssons minne
Beslöts att tävlingen skall gå i perioden 21-30 oktober 2011.
10. Tio i topp listorna
Nya, hittills okända provprotokoll har kommit in, 8 st DP från V-Dal varav 2
svenska och resten norska. Inget som påverkar Tio i topp listorna. Classe skall
försöka få dessa prov registrerade på SKK snarast.
11. Framtida championat utifrån beaglen som allroundhund
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Diskuterades olika typer av championat, rena rå-, räv-, harchampionat kontra
blandade championat. Beslöts att vi måste fundera vidare på frågan. Dick gör ett
förslag på skrivelse som vi skall enas om och få ut på hemsidan innan
semesterperioden.
12. Övriga frågor
Ttf-nummer och uppdaterad domarelista måste fram till den 1 augusti.
13. Nästa möte
29 juni.
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
Dick Wedin/DICK WEDIN
Justerare
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