Protokollfört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2018 12 09 i Smedsby, Östra
Ämtervik.
Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Lars
Liljegren, Anders Liljegren, Inga-Lill Axelsson, Patrik Rolandsson, Jan Olsson.
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Till ordf. för mötet väljs HP och till sekreterare BW.
§ 3. Föregående protokoll. Gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4. Klubbmästerskapet 2018 i Sysslebäck. 6 hundar deltog. Bra arrangemang, bra boende. Veckan
efter på samma plats genomfördes regionsuttagning till har-SM. Två hundar deltog. Allt fungerade
bra.
§ 5. Norgekampen 2018. Deltagare från klubben gav mycket bra betyg för genomförandet. Norsk
seger. Nästa år arrangerar vi Norgekampen.
§ 6. Vänskapskampen i viltspår 2019. Kommer att genomföras i Danmark. Inga-Lill Håkansson
kommer att vara svensk lagledare.
§ 7. Klöv-SM 2018. Kommer att hållas i Östergötland. Viktor Hellström uttagen. Bosse Ynger deltar
som domare.
§ 8. Inga utgående eller inkomna skrivelser att rapportera.
§ 9. Rapport från kassören. För dagen 87 000 kr i kassan.
§ 10. Övriga frågor.
Lurprovet 10-årsjubilerar. Bör uppmärksammas. Tårta, blommor ?? Henry P handlägger ärendet. Tre
vägvisare vid Lurprovet är föreslagna förtjänsttecken i brons. Henry P fixar att detta ordnas.
Utdelning av standar till sponsorer diskuterades. Henry rapporterade att kostnader för dessa blir väl
dyra samt att minsta antalet vid beställning är 10 st. Jan Olsson visade förslag på tryck som Ulrika
tagit fram. Beslutades att använda dessa istället.
Anordnande av NM 2019. Vi är en av fyra aktuella klubbar att genomföra detta arrangemang. Frågan
diskuterades och styrelsen beslutade att i dagsläget säga nej. Frågan kan tas upp vid ett senare
tillfälle om behov föreligger.
Klubbkamp och klubbmästerskap 2019 diskuterades. Framför allt lämplig plats. Två alternativ togs
upp, Långberget och Lysvik. Efter diskussion beslutades att ta uppfrågan på nästa möte.
Det har konstaterats att de kontaktuppgifter som ligger på svenska beagleklubbens hemsida är ett år
gamla. BW ordnar så att detta åtgärdas.
Förslag framfördes av Jan Olsson om att eventuellt ordna en sommarträff för medlemmar. Bosebyn ,
Arvika kan vara en lämplig plats. Styrelsen positiv. Inget beslut fattades.
Fråga om budget vid genomförandet av drevprov för 2019. Förslag : klubben står för boende och mat
vid dessa tillfällen. Beslut tas efter årsmötet när aktivitetsplanen är bokad och klar.
Fråga från Roy Bye om möjligheter att på olika sätt söka bidrag till olika aktiviteter. Frågan
diskuterades. Uppdrogs åt Göran Karlsson att fråga runt och undersöka saken

§ 11. Nästa möte. Fredagen den 1 februari 2019 klockan 18 00 i Charlottenberg hos Göran K.
§ 12. Mötet avslutades.

