Protokoll fört vid telefonmöte i JpK 2017-06-28 kl. 1900
Närvarande: Göte Roman (GR), Bo Ynger (BY), Stig Bertilsson (SB), Sven Granström (SG), Björn
Aspelin (BA) och Folke Johansson (FJ) 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.
Samtliga valdes att justera dagens protokoll.
5 Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet lades med godkännande till handlingarna.
6 Viltspårsfrågor.
GR informerade om antal viltspårsprov. Värmland/Dal 12 starter (4 beagle), Östsvenska 21
starter (13 beagle), Östergötland 17 starter (0 beagle)
7 Arbetsgrupp alternativt SM
Uppdrag från BCS att lägga fram ett förslag till BF 2018 om ett alternativt SM. FJ föreslog att
Göte Roman blir sammankallande i arbetsgruppen och från JPK deltar dessutom Bo Ynger och
Folke Johansson samt att vi bjuder in Håkan Arlestig från FK att delta i arbetsgruppen. Enades
om följande arbetsgång. Ett slutligt förslag skall vara klart och lämnas till BCS innan slutet av
december samt att förslaget skickas ut till LA för behandling på deras årsmöten 2018 och sedan
föredras ärendet på BF 2018 för beslut.
8 SM 2017 lägesrapport (reg syd)
Inget att rapportera. Stig ombads att hålla tätare kontakt med arrangerande klubb.
9 NordM 2017 – Uttagning hundar. Info till hundägare och arrangör
FJ informerade om att han anmält till arrangören att vi deltar med 3 st hundar. Vår lagledare BY
ansvarar att våra hundar anmäls till Norge. (Hattbergets Hera, Släntens Herta och Stigsjödalens Rex)
anmäls till Norge.

10 Småhunds-SM 2017 – Uttagning hundar. Info till lagledare.
FJ informerade om att Ingemar Zentio är lagledare. Uttagna hundar enligt dom nya statuterna är
Målens Dixi, Skrovelmyrans Celma och Hjärtebos Max. Beslöts att reserv är Norhamns Cizzi ( vid
beslutet deltog ej GR). När protokollet är justeras informeras lagledaren.
11 Lämplig Rå/Hjorthund (bordlagd fråga från föregående möte)
Gruppen ansåg att Drevhastighet, Skallintensitet och Lydnad är de viktigaste parameter för en
lämplig hund på klövvilt. Frågan återkommer vid nästa JPK-möte, var och en funderar (baserat på

egna erfarenheter av klövviltsjakt/provbedömning) igenom lämpliga gränsvärden som kan komma
ifråga.
12 Övriga frågor
a) BY har synpunkter på hur FK arbetar, dom bör väl bl.a. bevaka löshundsjakten framtid. Frågan bör
lyftas till BCS av FJ och GR.
13 Nästa möte
Beslutade att ha nästa möte 29 aug. 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
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/Sven Granström/

