Protokoll fört vid telefonmöte i JpK den 3/11 2016 kl. 1900
Närvarande: Dick Wedin, Göte Roman, Bo Ynger, Björn Aspelin och Folke Johansson
(sammankallande). Ej närvarande: Stig Bertilsson
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.
Dick Wedin valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Noterades att den föreslagna revideringen av statuterna för Bästa Listorna godkänts
av BCS.
Mötesprotokollet lades till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
Göte informerade om dagsläget av aktiviteten på lokalnivå.
I dagsläget har vi 181 starter, varav 46 Beaglar (2015; 252 starter). Göte lovade att
från SKK rekvirera de nya viltspårreglerna, som ska gälla från 2017 01 01, och skicka
ut dessa till LA.
7 Drevprovsrapporteringen
Folke informerade om att ett fåtal protokoll har kommit in.
8. Kommande mästerskap
SM, inkl. regionuttagning och fördelning av Regionsbidrag (16.000 Kr)
Beslut: Att region Norr och Mitt får vardera 5.000 Kr och Syd får 6000 Kr. Delas ut
efter regionuttagningarna är klara.
Dick informerade om att det aktuella läget för SM var OK gällande domare och
provförläggning med provytor. Fullmäktige för SM diskuterades, men ej helt klart.
Slutligt besked från Folke och Bo efter den 18 nov.
Nordiska Mästerskapet
Göte Roman informerade om att läget är under kontroll med avseende på provytor,
förläggning och domare.
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9

Arbetsgrupp ”Allround-SM”
Folke informerade om att BCS har utsett Håkan Arlestig och Madelene Bäck från
Framtidskommittén att ingå i denna grupp tillsammans med Folke Johansson och
Bo Ynger från JPK. Folke J är sammankallande.

10

Arbetsordning, JPK
Beslut: Att 2008 års Arbetsordning fortfarande skall gälla.

11

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

12

Nästa möte
Beslut: I slutet av jan. 2017. Folke kallar i god tid.

13

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

Dick Wedin
BoYnger/BY

Dick Wedin
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