
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2017 09 24 i Charlottenberg. 

Närvarande: Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Roy Bye, Anders Liljegren, Lars 

Liljegren, Inga-Lill Håkansson, Ulrika Olsson. 

§ 1.  Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

§ 2.  Till ordf. valdes HP och till sekr. BW. 

§ 3.  Genomgång senaste protokoll från årsmötet. Se övriga frågor. 

Diskuterades eventuell bilersättning när domaren har långt att köra till provplatsen. Beslutades att 

hundägaren betalar 18,50 kr/ mil till domaren. 

§ 4.  Utställningen i Eda. 23 hundar deltog. 2018 års utställning den 20 maj. Plats Eda. 

§ 5.  Utgående skrivelser. Skrivelse till BCS angående vargfrågan, efter beslut på årsmötet. Något svar 

har inte erhållits från BCS. Skrivelsen har tagits upp vid styrelsemöte och finns kommenterad i BCS 

protokoll : ” Beslutades att aktivt följa utvecklingen och stödja ansträngningar syftande till en 

normalisering av vargpopulationen.” 

Beslutades att inte skriva en motion i ärendet utan styrelsen uppdrog åt sekreteraren att skicka en 

fråga hur ? man i BCS har tänkt sig att agera, på ett mer konkret sätt. 

Inkomna skrivelser. Inget att rapportera. 

§ 6.  Rapporter. Sunne vildmarksmässa. Vår monter fungerade jättebra och bidrog på ett positivt sätt 

att framhålla beaglen. Några nya medlemmar anmälde sig vid mässan. Lotteriet inbringade ca 5700 

kronor. Stort tack till Ulrika och Jan och alla andra som jobbat med mässan. 

Kassörens rapport. 71200 kronor i kassan för dagen. 

Beslutades att beställa nya kepsar då lagret är tömt. 

§ 7.  Vänskapskampen i viltspår. Ulrika redogjorde för upplägg och arrangerande av kommande 

vänskapskamp ( Sverige, Norge, Danmark ) den 6-8 juli 2018 i Torntorp. 

Ulrika och Inga-Lill H ansvarar. Beslutades att klubben sponsrar med 2-3000 kr , efter eventuellt 

behov. 

Ulrika kontaktar Svenska Beagleklubben om eventuellt ekonomiskt bidrag. 

§ 8.  Övriga frågor. Diskuterades drevprovsredovisning kommande säsong. Björn A och Stefan O 

samarbetar om detta. 

Annons i beagletidningen gällande provet i Lur. Bengt W ordnar detta efter kontakt med Stefan 

Olsson. 

Inköp av en sk roll up till klubben. Ulrika går vidare med detta och kollar priset. 

Motioner till BCS 2018. Motion 1 angående att en 1 ha skall ingå i jaktchampionatet. Efter diskussion 

beslutades att inte lämna in motion angående detta. 

Motion 2 angående följder av ett kryss i rutan ” inte lämplig rådjurshund ” vid drevprov. Nuvarande 

regler sänker ett förstapris till ett andrapris om domaren väljer ovanstående kryss. Styrelsen anser 

att prisvalören skall sänkas till 0 pris rå. Sekreteraren formulerar en motion och skickar in den till BCS. 

Har-SM. Beslutades att inte lämna in intresseanmälan att arrangera har-sm 2018 i Ranebo. 

§ 9.  Nästa möte. Inget datum spikades utan vi kallar till möte vid behov. 

§ 10.  Mötet avslutades. 

  

Vid protokollet   Bengt Wärnbäck 



 


