Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2014 06 15 i Charlottenberg.
Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, JohnIngar Larsen, Björn Andersson, Inga-Lill Håkansson
1.

Mötet öppnas.

2.

Till ordförande valdes HP och till sekreterare BW.

3. Föregående protokoll. Konstaterades att årsmötet blev mycket bra. Lokalen var bra och mötet
konstruktivt.

4. Inkomna skrivelser. Svar har kommit från SKK´s Jakthundkommitté på vår ställda fråga gällande
den centrala granskning av drevprovsprotokoll, inom beagleklubben, som vi kritiserat. Svaret lyder
:Enligt gällande regler går det inte att ändra kollegiets beslut.
Vi konstaterar med glädje att vår övertygelse att detta inte varit ett korrekt beteende har varit helt
rätt.

5. Utgående skrivelser. I senaste nummer av Beagle skriver ” ett enigt BCS/ JpK, Clas – Göran
Larsson ” ett antal påståenden om ” subjektiva kulturer ”, regelverk som inte följts, sänkta
avelsvärden mm. Detta stämmer naturligtvis inte. Nu har vi svart på vitt att är det några som inte
följt regelverket är det ” ett enigt BCS/ JpK ”
Beslutades att sekreteraren skriver en kommentar angående artikeln i Beagle och skickar den för
publicering i nästa nummer av Beagle.

6. Rapporter.
Kassör. Kassan för dagen ca 50 000 kr.
Viltspår. Ändring av datum för viltspår till den 2/8. 43 prov genomförda så här långt. Av dessa 3
beaglar.
Rapport från BF. HP, P-A O och Inga-Lill redogjorde för sina intryck från genomfört BF.
Domarkonferens angående de nya drevprovsreglerna kommer att hållas, tillsammans med övriga
aktuella hundklubbar i Värmland, den 28 juni i Nyängen. De som eventuellt inte kan delta kommer
att utbildas internt.
Vårträffen. Återigen en lyckad dag i Torntorp.
Utställningen i Gräsmark. 14 beaglar och 40 stövare deltog. Utställarna mycket nöjda med val av
plats. Allt fungerade bra. Troligtvis samma plats nästa år. Diskuterades domare att använda 2015.
Per-Anders ansvarar för detta.

7. Övriga frågor. Björn rapporterade från kursen han nyligen gått gällande Jyckedata. Detta är ett
digitalt system som administrerar drevprovsdata. Verkar lovande och kommer med säkerhet att
underlätta denna hantering. Beslutades att Björn köper en PC och skrivare för detta ändamål.

8.

Nästa möte den 17 augusti klockan 15 00 i Charlottenberg.

9.

Mötet avslutades.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

