Protokoll fört vid telefonmöte JpK 20151125.
Närvarande: Folke Johansson, Bo Ynger (fr. punkt 6), Lars-Gunnar Svensson, Dick Wedin och
Inga-Lill Håkansson (till och med punkt 5).
1. Mötets öppnande.
Folke hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2. Sekreterare och justerare.
Dick valdes att föra protokollet och att skicka till alla för justering.
3. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Viltspår.
Inga-Lill redovisade antal startande hundar till dags datum. Vi har haft 227 startande
hundar varav 50 beaglar. Trots att antalet starter minskat i Värmland, så är det en
liten ökning fr. föregående år. Detta mest för att Sydsvenska har fått igång en
viltspårsverksamhet. I övrigt rapporterade Inga-Lill att verksamheten flyter på bra.
5. Drevprovsredovisningen.
Folke beskrev problemen med årets redovisningar. Här måste skärpning ske på
många håll ute bland våra LA. I Region Norr ställer vår granskare Björn Aspelin upp
med att hjälpa till med inmatningen till Jyckedata.
6. SM på Gotland.
Tävlingen är under god kontroll.
7. Småhunds-SM.
Tävlingen kommer att äga rum enligt planerna med undantag av att Christer Hagel
blir lagledare i stället för en sjukskriven Ingemar Zentio.
8. NordM.
Lars-Gunnar, som var lagledare, rapporterade från tävlingarna i Finland. Inom kort
kommer han att presentera en rapport på vår Hemsida och kommande nummer av
BEAGLE.
9. Nästa års NordM i Sverige.
Den tävlingen ska anordnas i Region Syd. Lars-Gunnar fick i uppdrag att sondera
intresset bland regionens LA. Eftersom detta är ett Internationellt prov måste det
anmälas till FCI (via SKK) minst 8 månader innan provet, dvs. senast under februarimars månad 2016.
10. Mötets avslutande.
Folke tackade för visat intresse och avslutade kvällens telefonmöte.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som
fattats kan dock bli föremål för ändringar av SBIK/BCS.
Dick Wedin/DICK WEDIN
Protokollförare.
Justeras genom utskick till samtliga närvarande.
SAMTLIGA MÖTESDELTAGARE HAR GODKÄNT PROTOKOLLET/FJ

