Protokoll från UtsK:s möte 2015-12-07
Deltagande: Christa Edvardsson, Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa
Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Ewa lade till tre punkter under §11, övrigt, därefter godkändes dagordningen.
§3. Bernt valdes till justeringsperson.
§4. Föregående protokoll godkändes.
§5. BCS har godkänt att Clubshowen nästa gång arrangeras år 2018. Datum för detta diskuterades och
i första hand försöker vi få till detta under sommarmånaderna.
§6. Inför exteriördomarkonferensen hade de arrangerande klubbarna ett möte i september. Lokal för
konferensen är bokad. Bassetklubben sköter ekonomin och fakturerar Beagle- och Dreverklubbarna i
efterhand.
§7. Catharina jobbar vidare med raskompendiet och får hjälp av Kent Karlstrand med layout etc. SKK
ska sedan godkänna detta, därpå trycks det och ska vara domarna till handa en månad inför
konferensen. Detta har dragit ut på tiden pga att SBlK och SKK:s standardkommitté har olika
uppfattningar om hur färgerna på rasen ska benämnas. Om det blir knappt om tid finns möjligheten att
använda ett preliminärt kompendium på själva konferensen.
§9. Två personer, Jill Rhodin och Christine Chicchiaretta, har efter genomgången preparandkurs
ansökt om att få bli exteriördomare på beagle. Vi bifaller detta och skickar ärendet vidare till BCS.
§10. Bo Paulsson har ansökt om att få utöka sina raser med beagle. Vi avvaktar att han inkommer med
ett intyg om att han har varit med på jakt med beagle. Therese Johansson är ny domare på beagle.
§11. Listan över årets utställningshund är klar och för första gången ser vi en tik i topp; C.I.E DKUCH
EECH FIJV-12 SEJV-12 SEV-14 SEV-15 NORDV-15 Alotorius Old Glory Keep The Promise, som ägs
av Madeleine Bäck, Rättvik.
Kommittén har inga synpunkter på de regelremisser som SKK skickat ut inför 2017-21.
Inför 2018 kan klubbarna ansöka om att få arrangera utställning vid tre olika datum. För enkelhetens
skull väljer vi att fortsätta som tidigare, vilket innebär att senaste 2016-02-01 ska lokalklubbarna lämna
in detta till utställningsansvarige i SBlK.
§12. Ewa tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet 2015-12-20
Karin Festin
Protokollet justerat i original.

Bernt Nilsson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SBlK/BCS.

