Styrelsemöte 2013-02-03 i Charlottenberg.
Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Hohan Gustafsson,
John-Ingar Larsen, Roy Bye, Martin Andersson och Inga-Lill Håkansson.
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2 Föregående protokoll. Inget speciellt att ta upp.
§ 3 Inomna skrivelser. disuterades skrivelse angående domarnas bedömning vid senaste drevprovet i
Lur. Beslutades att uppdra åt sekreteraren att svara på denna.
§ 4 Utgående skrivelser. Inget att redovisa
§ 5 Rapporter.
-Kassören. ca 72 000 kr i kassan för dagen. Lur-provet gick ca 11 000 kr plus, mycket beroende på ett
antal strykningar av deltagande hundar dag 2. (skarpt före och eventuell vargförekomst)
-Viltspårsverksamhet. Inga-Lill rapporterade att 102 registrerade prov genomförts. Stort tryck på
anmälningar inför kommande säsong, bla är kvällsprovet redan fullbokade.
Tre beaglar från Danmark kommer att delta.
-Utställning i Morokulien. Per-Anders informerade om läget gällande vår utställning i sommar.
- Norgekampen den 3 november. Johan Gustafssons SA Isa
blev provetw bästa hund. Grattis säger vi till Johan.
-Representant i Jaktprovskommiten region Mitt.Beslutade att inte anmäla någon kandidat från
Värmland/Dal.
-Årsmöte 2013-tid o plats.Beslutade att hålla årsmöte lördagen den 23 mars på Värdshuset
Morokulien. Tid kl. 16.00 eftersom restaurangen stänger kl. 21.00
Vidare beslutades att sponsra deltagande medlemmar med mat o dryck. (ej alkohol)
-NM 2013. Inget förslag på plats i Värmland togs fram.
-Klubbmästare 2012. Klippuddens Håkan
-Bästa harhund. Vestlunds SA Isa1+2+3:a ha, 3 ha
-Bästa rävhund. Vintermyrens Troya. 1 räv.
-Bästa rådjurshund. Rösholmhögdas Zacco jr 1+1 rå D-cert
-Bästa utställningshund. Tyribergets Urax
-Lurprovets Bästa hund. Vestlunds SA Isa.
-Tanjas vandringspris. Vintermyrens Troya
-Bästa viltspårhund. Beagletorps Carmen.
§ 6 Övriga frågor Europapokalen 2012. bealutades att uppmärksamma Bo Ynger och Billy på
årsmötet. Stor framgång för Bosse, lubben och svenska beaglar.
-Norgekampen kommer att hållas i Lysvik den 26-27 oktober i samband med ordinarie drevprov.
- Diskuterades uppföljning av sommarens Clubshow, konstaterades att artikeln i Beagle inte var
tillräcklig för att göra showen mer intressant kommande år. Var fanns bra färgbilder mm ?
§ 7 Mötet avslutades.
Charlottenberg 2012-09-30
Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson o Per-Anders Olsson.
§ 1 Mötet öppnas.
§ 2Till ordförande valdes HP och till sekreterare BW.
§ 3 Föregående protokoll: inget speciellt fanns att ta upp
§ 4 Inkomna skrivelser: Skrivelse från SKK ang. anmälan av deltagande hund på Clubshowen vilken
bitit treårig flicka.
För kännedom.

§ 5 Utgående skrivelser: inget att rapportera.
§ 6 Rapporter:
- Kassören : Dagens kassa 57200 kr. Genomförandet av Clubshowen gick något back men kostnaden
kommer att ersättas av BCS.
SKK tar ut ca: 5500 kr för registrering av resultat vid tävlingar vi genomfört i klubben (drevprov,
utställning, viltspår). Av detta får vi ca: 3000 kr
tillbaka på medlemsavgifterna.
Klubbens nya bankgironummer är 327-9825, Westra Wermlands Sparbank. Det gamla
Nordeakontot kommer att användas paralellt fram till sista januari 2013.
-Viltspår: Hittills under året är 92 viltspår genomförda, därav 8 beaglar. Redan 17 hundar anmälda att
genomföra viltspår sommaren 2013. Diskuterades omfattningen av vår viltspårsverksamhet. En fara
föreligger att det kan bli en övermäktig uppgift att klara så många prov. Kan bli aktuellt att sätta ett
tak på antalet anmälningar. henry o Inga-Lill handlägger frågan när/om den blir aktuell.
Ett begagnat tält inköpt för 1200 kr att användas vid viltspår och andra arrangemang.
- Norgekampen 3 november: 5 ostartade hundar är aktuella, 3 tas ut. Eventuellt kan lottning bli
aktuellt, Per-Anders ansvarar.
-Uttagning regionsmästerskap 2012. Följande gäller:
1. Ordinarie prov,klubbmästerskap 1-2 november.
2. Lur-provet 2013.
3. Ordinarie drevprovarrangerat i annan klubb. Bryttid den 2 november (alltså samtidigt som
klubbmästerskapet). Om hund tänker starta i annan klubb måste anmälan om detta göras till
styrelsen i VDBIK före start. två hundar från klubben äger rätt att delta (tas ut) till
regionsmästerskapet i region mitt. RM kommer att genomföras av VDBIK eller annan klubb. Beslut
ännu inte taget.
- Kommissarie för provet i Charlottenberg och Lur är Per-Anders Olsson.
- Representanti JPK från region Mitt: styrelsens förslag Ewa Swedare.
- Plats för harhunds SM: Styrelsen föreslår Älvkarleby.
- NM 2013 : skall arrangeras av Region Mitt, styrelsen föreslår Marma.
§ 7. Övriga frågor: Styrelsen framförde vikten av att ett omfattande bra repotage från genomförd
Clubshow kommer i nästa nummer av Beagle.
§ 8. Nästa möte: Förslag fredagen den 9 november kl. 19.00 i Charlottenberg.
Vid protokollet Bengt Wärnbäck

