Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 21 september 2018 i Bosebyn,
Nytomta.

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Lars Liljegren, Jan
Olsson, Anders Liljegren, Patrik Rolandsson.
§ 1. Henry Persson förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till ordf. för mötet valdes HP och till sekreterare BW.
§ 3. Föregående protokoll. Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4. Rapport från Sunne jaktmässa. Bara bra och positiva intryck. Många besökare i vår monter som
hade en bra placering på området. Lotteri inbringade ca 4800 kr. Styrelsen positiv till deltagande
kommande år.
§ 5. Drevprovsdomarträff i Sysslebäck. Konstaterades att deltagarantalet var lågt. De som deltog
förmedlade ett bra betyg.
Diskuterades inbjudan från Bassetklubben Mellan om deltagande från Beagleklubben. Bra initiativ
men svårt att få loss deltagare. BW deltar från klubben.
§ 6. Vänskapskampen i viltspår 2019 i Danmark. Arrangeras i april.
Övrigt angående viltspår : HP redovisade problem med olika bedömningsnivåer och olika praxis vid
spårläggning. Detta mellan arrangerande klubbar. Kanske dags att arrangerande klubbar träffas för
en diskussion i ämnet ?
§ 7. Uttagning till kommande klöv-SM. Diskuterades. Beslutades att klubbens bästa rådjurshund året
före åker, med nästbästa hund som reserv.
§ 8. Inga utgående skrivelser att rapportera.
Inkomna skrivelser. Inbjudan till klubbkamp i Norge. Uppdrogs åt Per-Anders att ta ut tre bra och
lämpliga hundar. Gärna någon unghund om det är möjligt.
§ 9. Rapport från kassören. Kassan för dagen ca 84 000 kr.
§ 10. Övriga frågor. Klubben har nu tillgång till några klubbstandar. Beslutades att Jan Johansson
tackar Hundköket för sponsring och vid tillfälle överlämnar ett standar.
Jan Olsson visade prov på ett speciellt framtaget ( av Ulrika O. ) tacktryck att användas till alla våra
sponsorer. Styrelsen positiv. Beslutads att uppdra åt Ulrika att ta fram ett antal per år efter behov.
Ersättning för material ska utgå.
Ulrika har även tagit fram en presentationsfolder för klubben. Styrelsen positiv. Kan användas vid
olika tillfällen där information behövs.
Diskuterades klubbens logotype. Styrelsen överens om att den trefärgade är snyggast.
Beslutades att Jan och Ulrika har en lotterikassa att använda vid behov.
Diskuterades varför så relativt få hundägare vill/väljer att åka för start med sin hund i Sysslebäck.
Beslutades att fortsätta drevprovsverksamheten i Sysslebäck. Styrelsen enig.
Klart med utställningsdomare 2019, Bo Påhlsson.

§ 11. Nästa möte. Fredagen den 7 december hos Bengt W i Östra Ämtervik.

Vid protokollet Bengt Wärnbäck

