Styrelsemöte 2011-08-03 i Charlottenberg.
Närvarande : Henry Persson, Inga-Lill Håkansson. John-Ingar Larsen,Roy Bye,Göran Karlsson,Bo
Ynger,Johan Gustafsson,Per-Anders Olsson.
§ 1 Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
§ 2 Till sekreterare för mötet valdes göran K.
§ 3 Genomgång av föregående sturelsemötesprotokoll. Kompletterades med att Johan G valdes till
vice ordförande.
Domarträffen i Lässerud diskuterades, framkom att Henry P och Stefan Olsson åker till Uppsala för
genomgång av nya drevprovsbestämmelserna. dessa två saker kolliderar tidsmässigt. Johan G
kommer att gå igenom nya drevprovsbestämmelser.
§ 4 Inga inkomna skrivelser rapporterades. Bo Ynger berättade att han och Billy är inbjudna till
Europapokalen i Trondheim den 9-10 september. Johan G följer med som domare. Bosse är även
inbjuden till Championparad i samband med årets Clubshow. Han har avböjt detta.
§ 5 Inga utgående skrivelser rapporterades.
§ 6 Önskemål har inkommit från valberedningen till BCS om namnförslag på lämpliga personer.
Styrelsen beslutade att lämna följande förslag.
Omval av ordf. Chatarina Linde-Forsberg
Nya ledamöter, Ewa Swedare o Andreas Hallengren
Nya suppleanter, Bo Ynger o Stig Eriksson.
Kassören rapporterade att det finns 41.874 kr i kassan.
Beslutades att diplom från utställningen i Morokulien ska delas ut vid nästa årsmöte. Per-Anders talar
med Sören om detta.
Diskuterades även priser för kataloger och diplom vid utställningar.
Beslutades att ordinarie jaktprov skall genomföras i Sysslebäck med Charlottenberg som reservplats.
Henry P tar kontakt med Stefan O för att ta fram offert för kostnad för boende vid jaktprovet i Lur.
§ 7 beslutades om inköp av championatrosetter för viltspår. Rosetterna ska säljas . Inga-Lill fick i
uppdrag att utforma rosetten och beställa.
Diskuterades de nya drevprovsreglerna med förslag på ändringar som Henry P tar upp på
drevprovskonferensen i Uppsala.
Beslutades att de tre bästa hundarna på klubbmästerskapet representerar Värml.Dals Beagleklubb i
klubbkampen i Östfold. blir det inte prisdrev gäller fjolårets resultat.
Beslutades att nästa styrelsemöte blir den 30/10 kl. 16.00 i Bosses sommarstuga. Innan mötet finns
möjlighet till bastubad.

§ 8 Mötet avslutades med enklare förtäring.
Vid protokollet:
Göran Karlsson

