Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2017-05-30 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman, Bo Ynger, Stig Bertilsson, Sven Granström, Björn Aspelin och Folke
Johansson (sammankallande). Ej närvarande:
1. Mötets öppnande.
Folke Johansson hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare.
Sven Granström valdes till sekreterare
3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
4 Val av justerare.
Stig Bertilsson valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet lades till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
Göte informerade att verksamheten för en tynande tillvaro i klubbarna. Värmland/Dal och
Östergötland har inrapporterat prov hittills under våren (dvs. mars-april) och endast två klubbar
har anmält att dom skall arrangera Ordinarie prov.
7 Arbetsgrupp alternativt SM
Folke redovisade från gruppens sista möte och redovisade resultatet från enkäten från
hemsidan. BY redovisade att den grupp som bildats för att utreda frågan om ett alternativt SM
har kommit fram till att överföra frågan till BCS eftersom svaret i enkäten är svårtydd. Om frågan
skall drivas vidare bör ärendet drivas av JpK och ärendet bör gå ut till LA på remiss för beslut på
BF, helt enligt tidigare beslut i BCS protokoll 20160525, § 11. En livlig diskussion uppstod men
JpK enades om att stödja BY förslag, JpK var även eniga om att något inofficiellt RådjursSM ej bör
arrangeras. Om BCS trots detta beslutar att driva frågan vidare genom FK överväger JpK att ställa
sina platser till förfogande. Om det skulle bli så kommer dock den löpande
drevprovsredovisningen till SKK att skötas enligt tidigare (detta för att inte göra livet svårare än
nödvändigt för våra LA).
8 Drevprovsprogram kommande säsong
Drevprovsprogrammet godkändes men skall kompletteras med information om tidpunkt för Sten
P minne (behandlas under punkt 12 nedan).
9 SM 2017 lägesrapport
Stig informerade om att arbetena inte startat upp i så stor omfattning ännu men arrangerande klubb,
VBlK, ser inga problem med arrangemanget som är den 4-5 december.
10 NordM 2017
Arrangeras lördag, söndag 25 – 26 november i Norge. JpK föreslår att vi skickar de tre bästa hundarna
från SM och för att uppfylla CACIT reglerna får arrangörslandet ställa upp med den tionde hunden.
Detta helt i linje med vad vi beslutade redan förra året. Bo Ynger föreslås som lagledare.
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11 Småhunds-SM 2017
Arrangeras den 27 november i Ydre på gränsen mellan Småland – Östergötland. Arrangörs- och
Regelgruppen har enats om regler för proven. Protokoll från senaste mötet (fysiskt möte med alla
klubbar representerade hölls den 25 maj på Elmia) är inte helt klart ännu, sänds ut snarast. Kvarstår
bl.a. skicka ut inbjudningar till klubbarna. Kostnad för respektive specialklubb blir 6000 kr. Totalt skall
12 hundar deltaga, 3 st/ specialklubb. Varje klubb skickar även med 3 domare. Ingemar Zentio
föreslås som lagledare för Beaglelaget.
12 Statuter Sten P och uttagning till Småhunds - SM
Folke föredrog statuterna för Sten P Minne. JpK beslutade att ändra så att starterna skall ske under
november månad.
Folke föredrog kriterierna för uttagning till Småhund-SM. JpK enades om att statuterna ska se ut
enligt nedan:

1. De tre Ordinarie hundarna tas ut från föregående säsongs listor över Årets Bästa Harhund, Årets

2.

3.
4.

Bästa Råhund och Årets Bästa Allroundhund. En hund från vardera listan (högst placerad) väljes.
Om den högst placerade hunden inte har möjlighet att ställa upp får nästa hund på listan erbjudande
att ställa upp.
Reservhund tas ut av JpK efter följande kriterier:
 Hunden skall ha erövrat ett förstapris under föregående säsong.
 Hunden skall ha erövrat dubbelpris på en och samma tävlingsdag.
 Hunden skall ha dokumenterad bra lydnad.
Hundarna ska vara uttagna senast 15/8.
JpK föreslår lagledare och domare.

13 Bästa listor
JpK kommer även nästa säsong ta fram dessa listor genom Folkes försorg.
Sven tog upp frågan om listorna för bruksavelspris och bruksuppfödarpris bör överföras till
avelskomitten, JpK beslutade enligt förslaget.
14 Nya drevprovsregler
Folke informerade om att regelböcker är utskickade till alla LA. Vid utbildning bör reglerna från
hemsidan användas där alla förändringar är gulmarkerade. Dessutom finns Handledning för dom nya
drevprovreglerna på hemsidan som skall användas.
15 Lämplig Rå/Hjorthund
Folke undrar vilka kriterier vi skall sätta upp för lämpliga hundar. Vi funderar på detta och frågan tas
upp vid nästa JpK möte.
16 Övriga frågor
Sven förslog att vi till LA distribuerar ut ”Råd till Jakthundsklubbar” om hur man bör agera vid ev.
störningar vid drevprov.

2

17 Nästa möte
Beslutade att ha nästa möte 28 juni kl 19.00
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 SBIK/BCS
Vid protokollet

Justeras

/Sven Granström/

/Stig Bertilsson/
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