Protokoll från SBlK/UtsK-möte 2011-05-11 kl 19.00
Plats: Per telefon
Deltagande: Ewa Swedare, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson, och Karin Festin (från
och med § 9)
§ 1. Mötets öppnande
Förklarade Ewa mötet för öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av två punkter: Verksamhetsberättelsen 2010, och
svar från SKK om våra förslag till nya exteriördomare för beagle.
§ 3. Val av justerare
Till justerare valdes Bernt.
§ 4. Föregående mötes protokoll
Godkänt av BCS. Lades till handlingarna.
§ 5. Rapport över utställningsverksamheten 2010
Alla SKK-utställningar utom en hade inkommit. Karin kunde sen komplettera med
resultaten från den sista. Därmed kunde årsredovisningen slutföras. Konstaterades att
under 2010 hade 305 beaglar ställts ut på SKKs utställningar, vilket var 119 st fler än
under 2009, vilket gav ett medeltal av 8,5 startande per utställning. Under samma
period har antalet startande på SBlKs utställningar istället minskat, vilket är oroande.
§ 6. Clubshow 2011
Organisationskommittén har arbetat väldigt bra och läget är under kontroll. Nästa möte
förmodligen i juni. Uppdrogs åt Cathrina att höra med SKK om de nya utställningsreglerna nu finns översatta till engelska och att i så fall skicka dem till årets domare
Deryck Player.
§ 7. Clubshow 2012
Klartecken från den inbjudna domaren, Mrs Patricia Sutton, Rossut kenneln, kom igår.
Organisationskommittén skall ha sitt nästa möte i september.
§ 8 Clubshow 2013
Blir i Eksjö i juni 2013. Vi avvaktar lite med domarinbjudan för att dra erfarenheter av
tidigare Clubshows. Denna utställning blir lite extra eftersom den sammanfaller både
med SBlK:s 60-årsjubileum, och med Sydsvenskas 50-årsdito.
§ 9. Årets Utställningshund
Ställningen uppdateras regelbundet på vår hemsida genom UtsKs försorg. Beslöts att vid
våra Clubshows införa en viss begränsning av poängen för BIR-hunden till samma poäng
som BIM-hunden för att inte ge just denna utställning en oproportionerligt stor betydelse
vid beräkningen av Årets Utställningshund.

§ 10. Championatsregler
Diskuterades inkommen skrivelse från NbBlK. Ärendet kommer upp vid BCS möte den
14 maj. Lades skrivelsen till handlingarna.
§ 11. Ansökan om vidareutbildning på beagle av Sarah Häggkvist
Genomgicks ansökan från Sarah Häggkvist, domare för stövarraserna, om att få
vidareutbilda sig på beagle. Rekommenderade UtsK BCS att tillstyrka ansökan.
§ 12. UtsK:s Verksamhetsberättelse 2010
Redovisade Ewa verksamhetsberättelsen, vilken godkändes.
§ 13. Redogjorde Ewa för vad som hänt med vårt förslag till SKK om lämpliga personer att
utbilda sig till exteriördomare för beagle. Tyvärr hade SKK fått in för få förslag från
övriga klubbar och därför beslutat att avvakta med nästa kurs.
§ 14. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.
§ 15. Mötets avslutande
Tackade Ewa för ett gott arbete och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Catharina Linde Forsberg

Bernt Nilsson

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.

