
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2014 09 19 i Charlottenberg. 

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Inga-Lill 

Håkansson. 

1.  Mötet öppnas. 

2.  Till ordförande och sekreterare valdes HP och BW. 

3.  Föregående protokoll. Gicks igenom. Inget speciellt att ta upp framkom. 

4.  Inkomna skrivelser. 

- mail från jaktmässan i Sunne angående utökning av mässan inför 2015 med en större 

jakthundsutställning. Ingen möjlighet för vår del att delta då allt redan är bestämt med datum, plats, 

domare och samverkan med stövarklubben. 

Diskuterades en eventuell medverkan 2016 och konstaterade att vi behöver betydligt mer 

information innan beslut kan fattas. Bland annat : Vad tycker stövarklubben, skall vi ha egen domare 

mm. 

Beslutades att Bengt W svarar jaktmässan och redovisar vad vi diskuterat. 

- Diskuterades det nya redovisningssystemet ” Jyckedata ” efter frågor från Björn Andersson, som 

kommer att vara ansvarig. Styrelsen såg inte några svårigheter att få till detta med fullmäktig och 

kommissarie. 

- Inbjudan till Beagle –SM i Östergötland den 1-2 december. Våra drevprov 8-9 november i 

Charlottenberg där två hundar tas ut till regionsmästerskapet 13 – 14 november och vinnaren till SM. 

I år kommer alla LA ha uttagning samma dag, dock inte på samma plats. 

- Svar från BCS ( C L-F ) angående svaret från SKK´s jakthundskommitté på vår fråga om det är OK att 

ändra färdiga protokoll från drevprov. Vi finner ingen anledning att fortsätta diskussionen i frågan. 

Konstateras kan att vi trots allt får anses ha rätt i frågan. Vi är tillfreds med svaret och släpper detta 

ärende. 

5.  Utgående skrivelser. Vår debattartikel i Beagle angående subjektiv bedömning mm ( se ovan ) 

6.  Rapporter. 

- Kassörens rapport. Ca 60 000 kr i kassan för dagen. Eftersom vi har mycket aktiviteter i form av 

viltspår, drevprov och utställning räcker inte intäkter från medlemsavgifter till SKK att täcka SKK´s 

kostnader för redovisningar. Back ca 1200 kr. Visar på ett tydligt sätt att klubben är aktiv, vilket ju är 

positivt för medlemmarna. 

 

- Viltspår. 77 genomförda prov så här långt och ytterligare 12 på g. Henry och Inga- Lill som vanligt 

mycket aktiva och deltar som domare på andra viltspårprov. 

- Domarkonferens i Nyängen. Ett flertal av våra domare deltog. De som av olika skäl inte kunde 

närvara kommer att genomgå intern utbildning inom klubben. Alla våra domare behövs och kommer 

att döma under hösten. 

- Jaktmässan i Sunne. Bra att vi deltog. Många besökare och en hel del bra samtal i vår monter. 

Beslutades att återkomma till nästa år. 

- Uttagning till Norgekampen. Per-Anders redovisade 9 unghundar som kan bli aktuella för 

deltagande. Om nödvändigt kommer lottning att genomföras. Vi kommer att ta kontakt med 



hundägarna och kolla om intresse finns. 

OBS ! Vi är noga med att detta är en tävling för unghundar. 

- KM – drevprov i Charlottenberg. Allt under kontroll. Några rapporter om varg har inte kommit på 

länge. Känns OK att släppa hundarna. 

- Lur provet. Beslutades att inte sätta in annons i Beagle då antalet anmälda hundar förmodligen 

kommer att vara tillräckligt många för vad vi ( Stefan ) klarar av. Inbjudan finns dessutom på klubbens 

hemsida. 

7.  Övriga frågor. 

Utställningen. Domare Anne-Maret Olsen. Per-Anders har avsagt sig ansvaret för utställningen efter 

många års arbete med denna. Vi måste hitta en ny ansvarig ! 

8.  Nästa möte. Telefonmöte den 2 november. 

9. Mötet avslutades. 

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck, sekreterare 

 


