
Styrelsemöte 2011-05-12 i Charlottenberg. 

Närvarande:Henry persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, 

Per-Anders Olsson, Johan Gustavsson, Roy Bye och John-Ingar Larsen. 

§ 1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

§ 2 Till sekreterare valdes Bengt W. 

 

§ 3 Genomgång av årsmötet. Diskuterades utskick eller inte utskick av årsmötesprotokollet till 

samtliga medlemmar. beslutades att detta läggs ut på vår hemsida och att det räcker så. Däremot 

skall naturligtvis alla i styrelsen och andra förtroendevalda på årsmötet få protokollet. Diskuterades 

hur vi ska få fler medlemmar att komma till ex. medlemsträffen i Torntorp. Domarträffen i aug. 

diskuterades. beslutades att tre veckor före skicka kallelse till samtliga domare inom klubben, via 

mail och även brev, Henry o Bengt ansvarar för detta. 

 

§ 4 Inga inkomna skrivelser hade inkommit. 

 

§ 5 Inga utgående skrivelser fanns att registrera. 

 

§ 6 Rapporter: 

- Kassörens rapport. För dagen 47,000 kr i kassan. Räkningar på 6000 kr finns. 

Underhållningen på årsmötet blev ganska dyr. Kursen gällande utställningsansvariga kostade ca: 1000 

kr. 

 

-TK-drevprov. Nya drevprovsgegler i stort sett klara. Kommer att gälla från 2012. Vid nästa års 

drevprovsdomarkonferens måste alla våra domare närvara för att sätta sig in i och ges möjlighet att 

diskutera de nya reglerna. Beslutades att Johan G ansvarar för genomgång av regelboken vid årets 

drevprovsmöte den 20-21 aug. i Läserud. vi kommer också att få en första snabbtitt på de nya 

reglerna. 

 

-TK-utställning. Per-Anders, Göran och Ewa Swedare har gått kurs. För dagen 18 anmälda till årets 

utställning. Allt ordnat för utställningen. 

 

-Allmänt. Norge har Beagleträff den 28 maj. Utställning dagen efter. Plats Mysen och Chatarina Linde 

Forsberg föreläser och dömer utställningen. Konstaterades att det verkar vara sug efter beaglevalpar. 

 

§ 7 Övriga frågor: Diskuterades vargfrågan vid våra drevprov. Ifrågasattes om Sysslebäck kan vara 

användbart som provplats i höst. Det finns all anledning att ha stor koll på läget inför jaktsäsongen. 

Charlottenberg föreslogs som alternativ plats då inga vargar funnits i området på flera år. 

 

§ 8 Nästa möte onsdagen den 3 augusti kl. 18.30 i Charlottenberg. 


