Protokoll från UtsK:s möte den 04.09.2011.
Deltagande: Karin Festin, Catharina Linde Forsberg, Bernt Nilsson och Ewa Swedare.
§1. Ewa hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§2. Dagordningen godkändes efter tillägg om clubshow 2012 och 2013 som §5b resp. §5c.
§3. Karin valdes till sekreterare och Bernt till justeringsperson.
§4. Inga synpunkter.
§5. Ewa tackade för arbetet med 2011 års clubshow, som var väl genomfört av samtliga
inblandade och mycket uppskattat av utställarna. Inför kommande års clubshows kommer SBlK
köpa loss och återanvända det staket som omringade ringen. Layout av diplom kommer att
återanvändas, liksom det podium och banderoll som förekom vid fotografering av klassvinnarna.
Ewa har begärt offert från Mitra om rosetter inför nästa års clubshow. Vinlotteriet var populärt.
Några saker att tänka på för kommande arrangörer;
o Gör en tydlig och detaljerad budget
o Ringen ska inte vara mindre än 20 x 20 m
o Resultat bör finnas på blädderblock i ringen
o Resultat bör komma ut på hemsidan så snart utställningen är klar
o Diplom kan delas ut redan vid uthämtning av nummerlapp
o Kommissarien bör presenteras i ringen
o Valpar bedöms först, barn med hund och parklass i lunchpausen
o De som jobbar på utställningen bör inte ställa ut/visa hund.
§5b. År 2012 arrangeras clubshowen av Värmlands Beagleklubb. En kommitté om fem personer
är tillsatt och de har sitt första möte 27/9.
§5c. År 2013 arrangerar Sydsvenska Beagleklubben clubshowen och den är flyttad från Eksjö till
Jönköping.
§6. En ansökan om att få arrangera clubshow år 2014 har inkommit från Västerbottens
Beagleklubb. Utställningen är tänkt att arrangeras i samband med Jakt- och fiskemässan i
Vindeln 16-17 augusti.
§7. Räknat tom clubshowen har antalet anmälningar på utställningarna ökat med sex procent
jämfört med föregående år. Ewa saknar fortfarande sammanställning från Kalixutställningen. PM
till utställarna får inte skickas via e-post så att mottagarna kan se vilka andra som också fått PM.
Ewa informerar utställningsansvariga om detta, liksom tipsar om att använda nya domare till
utställningarna. Yvonne Sandberg har avgått som utställningsansvarig i Nedre Norrlands
Beagleklubb och ersätts av Leif Sandbäcken.
§8. Ewa Nielsen och Paula Sunebring är nu auktoriserade på rasen och fler är på gång; Marie
Gadolin, Arvid Göransson, Gunnar Norlin och Sara Häggkvist.
§9. Arbetet med domarkompendiet står stilla, då Catharina avvaktar en version av dokumentet
från Maria Engström där ändringar kan göras.
§10. Inga övriga frågor.

§11. Ewa tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet dag som ovan
Karin Festin
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Bernt Nilsson
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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.

