Protokoll fört vid telefonmöte i JPK den 5/7 2016 kl. 1900

Närvarande: Dick Wedin, Stig Bertilsson, Göte Roman ( §1- §6), Bo Ynger, Björn Aspelin och
Folke Johansson (sammankallande).
1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Bo Ynger valdes till sekreterare
3

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

4 Val av justerare.
Stig Bertilsson valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
Göte informerade om dagsläget av aktiviteterna på lokalnivå.
Beslut: Att Göte får lägga upp en f.n. Bästa lista på viltspårhundarna.
7 Nord M, lägesrapport
Folke informerade om att en inbjudan skickas till Norge och Finland under juli.
Christer Hagel har fått förfrågen om att vara lagledare för det svenska laget och har
antagit denna.
Arbetsgruppen hade ett protokollfört möte den 27/6, som skickas med detta
protokoll som Bilaga.
8. SM 2016
Norrbottens Beagleklubb är arrangör. Provplats och datum Haparanda 3-4 dec. 2016.
Fullmäktige för SM: Beslut att Björn och Dick kommer med förslag till Folke. Bo är
intresserad av att åka dit som domare.
9. Ev. Småhunds-SM
Folke informerade att Västsv. Dreverklubben har dragit sig ur arrangörsuppgiften. Det
är i dagsläget ovisst om det blir ett Småhunds-SM (sista månd. I nov.).
Beslöts att vi för att vara beredda OM tävlingen skulle komma till stånd ändå
nominerar Lagledare och hundar. Ingemar Zentio tillfrågas angående
lagledaruppdraget. Uttagningskriterierna diskuterades, statuterna säger att Bästa Rå1(4)

hund, Bästa Allround-hund automatiskt ska tas ut samt att JpK tar ut den tredje
hunden. Eftersom det efter den gångna säsongen inte gick att få fram någon
Allroundlista beslöts att vi denna gång nominerar 1:an och 2:an på Bästa Rå-listan
samt 1:an (alternativt 2:an) på Bästa Harlistan. Uttagning senast 15/8.
10

Kommande drevprovssäsong.
Beslut: Att vi har samma Arbetsgång som föregående år. Arbetsgångsdokumentet
uppdateras av Folke med aktuella uppgifter på ansvariga. Folke tar in uppgifter om
klubbarnas planerade fasta prov och tar fram TTF-nummer från SKK.

11

Bästa hundlistorna
Bästa hundlistornas kriterier diskuterades. Beslut att Allroundlistan skall ev.
formuleras om. Jpk-medlemmarna fick i uppdrag att inkomma till Folke med förslag
senast 15/8.

12

Övriga frågor.
Bo föreslog att Svenska Beagleklubben arrangerar ett allround-SM för Beagle, där
man använder sig av Riksdiplomets poängberäkning plus egenskapspoäng.

13

Nästa möte
Beslut: den 30/8 kl. 19:00 per telefon.

14

Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

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

Vid protokollet

Justerare

BoYnger/BY

Stig Bertilsson/SB
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Mötesanteckningar Möte Nord M 2016
Telefonmöte måndagen den 27 juni 2016 kl 19.00
DELTAGARE: Lars-Gunnar S, Göte R, Bengt E, Stig B, Micael A, Leif F, Ingemar Z, Folke J
ANMÄLT FÖRHINDER: Christer Hagel
1. Mötets öppnande
L-G öppnade mötet och hälsade oss välkomna.
2. Dagordning antages
Godkändes i befintligt skick
3. Val av sekreterare
Folke valdes att föra anteckningar.
4. Information om läget
Lars-Gunnar Svensson informerade om läget sedan sist. Inget har hänt sedan senaste mötet.
5. Rapporter från arbetsgruppen
- Sponsorgruppen:
Micael Algotsson informerade att man haft 2 telefonmöten sedan senaste träffen. Ett
antal sponsorer har raggats upp av SbBlK, enligt samma principer som ÖgBlK jobbade
med inför SM 2014. Inga summor nämndes, bedömningen är att det inte ska vara några
problem att lösa sponsringsfrågan.
- Ekonomi
Leif Festin kollar med Erik Blomquist vad som gäller och rapporterar till kommande möte.
L-G har varit i kontakt med Blomman om att få ett eget kostnadsställe för detta.
Budgetram 45 - 50 000:-.
Leif sammanställer kostnader och tar fram en lämplig storlek på anmälningsavgift.
- Förläggning och mat
Göte Roman rapporterar om förläggningen på Spånhults herrgård: 14 dubbelrum
reserverade 550 kr/natt bokade för 2 nätter (15400 kr), sänglinne ingår inte i denna
summa. Bruttopriser än så länge, förhoppningsvis går det att förhandla fram nettopriser.
Planera för eventuella önskemål om enkelrum.
Mat:
Onsdag kväll: Varmrätt, kaffe + kaka. Exkl dryck 130 kr
Torsdag kväll: 3 rätters. Förslag, Skagenkanapé, kalvytterfilé m. sparris å bea,
chokladmousse med limehallon 395 kr. Exkl. dryck
Fredag kväll: Varmrätt, kaffe + kaka. Exkl dryck 130 kr
Frukost: 70 kr
Matsäck: 60 kr
Soppa torsdag o fredag: 80 kr
Totalt ca 43 000 kr
Domare, vägvisare, ev. sponsorer etc. bjuds på förtäring.
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-

Provmarker
Göte Roman: Provmarker enligt beslut på föregående möte, dvs. SsBlK står för 4, ÖgBlK
för 3 och SbBlK för 2 marker. Kontroll av provmarker i förväg viktigt. Viktigt också att
vägvisarna har kunnande om harjakt. Kartor nödvändigt, tas fram till i mitten på augusti
och skickas till Göte.

6. Programansvar:
Folke tillsammans med Kommissarierna (Göte och Bengt).
- Invigning; Göte, Bengt och Folke efterforskar lämpligt arrangemang.
- Regelgenomgång, lottning (onsdag): Folke håller i detta.
- Prov öppet kollegium (torsdag): Folke håller i detta.
- Prov slutet kollegium (fredag): Folke håller i detta.
- Liverapportering: Ingemar Z ansvara för detta. De praktiska detaljerna för
genomförandet överenskoms och genomgås med domarna i förväg.
- Domare: Som tidigare bestämts ska det vara beagledomare. Göte och Folke jagar rätt på
domare, 9 st + minst 2 reserver.
- Tolk: Bedöms inte vara något problem.
- Veterinär: Stig B, enligt föregående mötesbeslut.
7. Övrigt
INBJUDNINGAR, kräver info om förläggning, kostnader etc. Skickas ut innan den 1 augusti.
Folke ansvarar.
8. Avslutning
L-G tackade och avslutade mötet.
9. Nästa möte
29 augusti kl 19:00. L-G skickar kallelse med dagordning.
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