
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2013 06 24 i Charlottenberg. 

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders olsson, Roy Bye, John-

Ingar Larsen. 

1.  Mötet öppnas. 

2.  Till ordförande valdes Henry P och till sekreterare Bengt W. 

3.  Föregående protokoll. Inget speciellt att ta upp. 

4.  Inkomna skrivelser. 

- Inbjudan till jakt på I 2 området , speciellt riktat till kvinnor. 

- protokoll från telefonsammanträde med jaktprovskommittèn. 

- ett antal övriga skrivelser ej aktuella för klubben 

5.  Utgående skrivelser. 

6.  Rapporter. 

- Kassören. Ca 65 000 kr i kassan för dagen. 

- Viltspår. På proven i Torntorp har 41 hundar deltagit. I Koppom 11. Totalt har 8 beaglar deltagit, 

varav en mycket duktig tik från Norge. 

- Utställningen i Morokulien. 18 beaglar deltog och 33 stövare. 

- Beagledagen i Torntorp den 4 maj vid beaglebaracken. En mycket lyckad dag med ca 20 deltagare. 

- Representant i jpk region Mitt. Bosse Ynger kommer att vara regionens representant. 

SM kommer att arrangeras den 11 – 12 november i Bispgården. 

- Regionsmästerskap 29 – 30 oktober 

- Norgekampen den 26 – 27 oktober i Lysvik. Konstaterades att problem kommer att uppstå med två 

tävlingar med bara ett par dagars mellanrum. 

- Förslag på ledamöter till BCS. Henry P sitter i valberedningen och efterfrågar förslag på lämliga 

kandidater att väljas vid BF 2014. Diskuterades ett antal namn. Fortsättning följer. 

7. Övriga frågor. 

Diskuterades missnöje från jpr kommittén ( BCS ) med hanteringen av domarinsatser och 

regeltolkningar under senaste drevprovssäsongen. Stort missnöje kvarstår och några domare 

kommer inte att döma beagle kommande säsong. Hot om fler avhopp finns. Ordförande har haft 

kontakt med SKK i frågan. Där reagerade man med förvåning vilket även Värmlands stövarklubb gjort 

vid kontakt med dom. Ingen annan hundklubb har råkat ut för denna hantering.  I Norge är det inte 

tillåtet att ändra efter avklarat kollegie. 

Efter diskussioner uppdrogs åt sekreteraren att formulera en skrivelse i  ämnet och skicka denna till 

SKK`s jakthundskommitté. 

8. Nästa möte den 6 september kl 18 00 i Charlottenberg. 

Vid protokollet Bengt Wärnbäck 

 


