Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2013 09 06 i Charlottenberg.
Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Roy Bye, John-Ingar Larsen.
1. Mötet öppnades.
2. Till ordförande valdes Henry Persson och till sekreterare Bengt Wärnbäck.
3. Föregående protokoll. Gicks igenom, inget speciellt att ta upp.
4. Inkomna skrivelser.
Skivelse gällande program NM 22 – 23 november.
Skrivelse angående championatsbestämmelser. Konstaterades att stora förändringar är genomförda,
på ” nivå ” BCS. Kritik har framförts bl a av Östergötlands Beagleklubb. Värmland –Dals Beagleklubb
ställer sig bakom denna kritik vilket framförts till klubben.
Fråga : från och med när gäller de nya reglerna ? Jaktprovskommittén kontaktas. ( Svar har kommit
sekreterare tillhanda efter mötet : från och med 1 januari 2014. )
5. Utgående skrivelser. Ovan nämnda till Östergötland.
6. Rapporter.
- Kassören rapporterade att vi för dagen har 65 000 kr i kassan.
- Viltspår. 78 genomförda prov , varav 13 inofficiella. 11 beaglar har genomfört prov.
Diskuterades genomförandet. Kanske ett tvådagarsprov kan bli aktuellt.
Diskuterades ett eventuellt bygge av vindskydd vid beaglebaracken. Detta i samarbete med lokala
jaktklubben. Henry utreder frågan vidare, bl a kostnader.
- Hundar till Norgekampen 26 oktober. Bo Ynger, Jan Johansson och Anders Staaf Liljegren deltar
med sina hundar. Plats Charlottenberg. Bengt W skickar kallelse till de norska klubbarna.
- Klubbmästerskap 27 oktober i Charlottenberg.
- NM 2013 arrangeras 22 – 23 november i Älvkarleby.
- Regionsmästerskap arrangeras 29 – 30 oktober i Sysslebäck.
- Förslag till val inför BF 2014 diskuterades.
7. Övriga frågor.
Registrering av drevprov. Ny programvara kommer att användas.
Riktlinjer för kondoleanser diskuterades. Inga konkreta beslut fattades.
Utställningen i Morokulien diskuterades. Nya riktlinjer har beslutats att det ej är OK att arrangera två
utställningar så tätt på samma plats. Minst 15 mils avstånd krävs.
bollen ligger hos stövarklubben som ansvarar för utställningen 2014. Frågan tas upp senare.
8. Nästa möte den 1 december kl 14 00 i Charlottenberg.
9. Mötet avslutades.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

