Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2016 09 30 i Charlottenberg.
Närvarande :Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Björn Andersson, Per-Anders Olsson,
Roy Bye, Anders Liljegren, Lars Liljegren, Inga-Lill Axelsson.
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till ordförande valdes Henry P. och till sekreterare Bengt W.
§ 3. Föregående protokoll. Inget att ta upp under denna punkt.
§ 4. Årsmötet 2016.
Diskuterades om vi, pga att det för många i styrelsen innebär långa resor till styrelsemöten,
eventuellt ska pröva att hålla telefonmöten istället för att träffas som nu. Beslutades att fortsätta
som nu. Det framfördes som ett viktigt argument vikten av den sociala biten det innebär att träffas.
Uttagning av hundar till regionstävling. Denna punkt togs upp på årsmötet och beslut fattades enligt
nedanstående skrivning, formulerad av Göran Karlsson. Tyvärr kom den inte med i
årsmötesprotokollet.
Följande ska gälla:
I första hand skall resultat vid klubbmästerskap gälla. Dock ska hund som kommer ifråga ha drivit
hare i minst 20 minuter.
I andra hand ska resultat på drevprov från 1 september fram till klubbmästerskapet gälla. Minst drev
om 20 minuter på hare ska krävas.
I tredje hand skall resultat från innevarande års drevprov i Lur räknas. Minst 20 minuters drev på
hare ska krävas.
§ 5. Utgående skrivelser. Inbjudan till klubbkamp har skickats till norska hundklubbarna.
§ 6. Rapporter.
Kassör : Klubbens ekonomi är mycket god. Kassan för dagen 75 000 kr. Lotteri på Sunne jaktmässa
inbringade närmare 6 000 kr. Tack till alla som hjälpt till med detta.
Viltspår : 70 viltspårprov har genomförts i klubbens regi , hittills, denna säsong.
Vårträff : En bra och trevlig dag. 10 medlemmar deltog.
Utställning i Gräsmark : 19 hundar deltog. Allt fungerade bra. 2017 års utställning kommer med all
säkerhet att hållas i Eda. Datum 21 maj. Domare klar.
Jaktmässa i Rottneros : Fungerade jättebra. Vår monter blev en succè. Stort tack till arbetsgruppen !
Domarträff i Sysslebäck : Nöjda deltagare. Tyvärr något få, 7 st.
Klubbmästerskap : 28 – 29 oktober. Domarlista gicks igenom. Diskuterades varför så få hundar från
Värmland startar på våra drevprov. Beslutades att ingen startavgift och domaravgift skall debiteras
vid hundens första start. Detta gäller medlemmar i klubben och drevprov i klubbens regi.
§ 7. Övriga frågor.
Skrivelse angående varg. Beslutades att sekreteraren formulerar skrivelse som skickas till BCS för
vidare hantering. Förhoppningsvis ett uttalande som kan påverka svensk vargförvaltning. Situationen
i Värmland utom all kontroll.
Sekreteraren skickar in underlag till Beagle gällande inbjudan till Lur-provet.
Drevprovsredovisning hanteras fortsatt av Björn Andersson.

Förslag framfördes att, vid lämpligt tillfälle i december, arrangera en jaktdag på Jäverön för
medlemmar. Harjakt och rådjursjakt.
§ 8. Nästa möte. Den 16 december i Charlottenberg. Tid 18 00.
§ 9. Mötet avslutades.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

