
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 

2020-02-02 Tasshammaren 

  

Närvarande: Henry Persson, Lars Liljegren, Bengt Wärnbäck, Jan Olsson, Ulrika Olsson, Patrik 

Rolandsson, Roger Blad, Roy Bye, Inga-Lill Axelsson Anders Liljegren. 

  

§ 1 Henry Persson förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henry Persson och till sekreterare Lars Liljegren. 

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 4 Rapporter. 

-Viltspår. Henry rapporterar att vi hittills haft 146 starter under säsongen och några fler tillkommer 

troligtvis. Kommer sannolikt landa runt 150st. 

- Genomgång av Lurprovet. Bra genomfört som vanligt. Kommit önskemål från både deltagare och 

funktionärer om hålltider för mat, kollegium etc. Vi får jobba med det inför ett eventuellt Lurprov 

2021. 

§ 5 Årsmötet. 

-Bengt bokar Lillerud för årsmötet. 21 Mars kl. 17:00. Lars sänder ut en inbjudan till medlemmarna. 

Klubben kommer att bjuda medlemmarna på mat och kaffe. 

§ 6 KM 2020. 

-Henry undersöker möjligheterna att anordna KM i Lysvik likt föregående år. Troligtvis i slutet av 

Oktober. Förslagsvis en fredag om möjligt. 

§ 7 Kassarapport. 

-Christer som inte kunde närvara vid mötet har sänt en rapport. Kassan ligger i nuläget på 111 126:-. 

Dock finns en stor post med startavgifter för Lur som skall betalas åter till hundägare som inte kom 

till start. 

§ 8 Inkomna/Utgånde skrivelser. 

                             -Inga 

§ 9 Övriga frågor 

-          Tavla skänkt av Bengt. Beslutat att den lottas ut i samband med årsmötet. 

-          Viltspår kommande säsong. Preliminärt program satt. Älgå 1-2 Maj. Torntorp 9 Maj. Bosebyn 4 

Juli. Torntorp 22-23 Augusti. Torntorp 12 Augusti, med spanielklubben. Inga-Lill Håkansson ansöker 

om ordinarieprov för samtliga datum. 

-          Förslag från Inga-Lill Håkansson om att flytta hemsidan och göra en ny. Hon kan få hjälp med 

detta av Roland Backlund. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. 



-          Patrik Rolandsson presenterar ett dokument där vi fastställer ersättningar som kan utgå till 

hundägare då man tävlar för klubben. DOK nr:VDBK 2020:01. Styrelsen beslutar enhälligt att anta 

förslaget. Förslagsvis publiceras det senare på den nya hemsidan. 

-          Kommande BF diskuteras. Delegater väljs på årsmötet. V-D Blk kommer få skicka 2st. 

-          Lars undrar varför inga av våra drevprov har redovisats på Svenska Beagleklubbens hemsida än 

eller registrerats hos SKK. Jan har redovisat enligt SBlk instruktioner och kommer ta kontakt med 

Folke Johansson. 

-          Kommit en förfrågan från hundägare om vi har några RR-Diplom. Henry kollar upp det. 

-          Ulrika beviljas att köpa in ett pop-up tält med klubbens logga på för att använda vid våra olika 

aktiviteter.                           

-          Jan upprättar en inventarielista. 

  

  

Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2020-05-09 i Torntorp. 

Mötet avslutas. 

Vid pennan, Lars Liljegren 

 


