
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 

30 Maj 2019 Lillerud 

  

Närvarande: Henry Persson, Lars Liljegren, Christer Saarnak, Bengt Wärnbäck, Jan Olsson, Ulrika 

Olsson, Patrik Rolandsson, Roger Blad, Roy Bye, Inga-Lill Håkansson. 

  

§ 1 Henry Persson förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henry Persson och till sekreterare Lars Liljegren. 

§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 4 Genomgång av Gräsmarksutställningen. Mycket lyckat arrangemang. Bra arbetsgrupp på plats 

som såg till att det gick smidigt. 25 beaglar startade. 

§ 5 Genomgång av verksamhetsplan för 2019. Inga ändringar från den som presenterades på 

årsmötet. 

-          KM samt Klubbkampen hålls i Lysvik. Berga hembygdsgård. Lars kontaktar de norska 

klubbarna och delger dem den information som hittills finns angående arrangemanget. 

-          Jan och Ulrika känner att de har koll inför Sunne jaktmässa 3–4 augusti. Ta kontakt med dem 

om någon vill bidraga. 

-          Christer tittar på om vi behöver beställa nya kepsar att sälja under våra aktiviteter. Han tittar 

även på ”funktionärsvästar”. Håller kontakt med övriga styrelsen genom mail då han tagit fram 

förslag. 

§ 6 Rapporter. Inga-Lill meddelar att från 2020-01-01 betalas hela anmälningsavgiften vid 

viltspårsstarter till klubben. Efter månadsslut betalas domarnas omkostnader ut av kassören. 

Drevprovsstarter hanteras som tidigare. 

§ 7 Klöv-sm. Efter att vi tackat nej till att arrangemanget har Sydsvenska tagit på sig det. 

Representant tas ut i höst baserat på föregående säsongs resultat. 

§ 8 Skrivelser. 

-          Patrik Rolandsson har skickat in ett förslag till kostnadsbudget för året. Den diskuterades och 

mottogs positivt. Den kommer att användas som ett underlag och justeras under året. Styrelsen 

beviljar kassören Christer att införskaffa ett ekonomiskt redovisningsprogram för att underlätta 

hans arbete och för att kunna dela upp kostnader/inkomster i poster liknande den i Patriks budget. 

-          På uppdrag av årsmötet ska styrelsen fastställa vilka kostnader klubben tar då man 

representerar V-D beagleklubb på tävlingar. Beslut: Klubben ger reseersättning 18:50/mil, klubben 

står för startavgift samt domaravgift, förutsatt att motsvarande ersättning inte utgår från Svenska 

Beagleklubben. 

-          Vi har fått en skrivelse från Folke Johansson, jaktprovskommittén att de vill ha in synpunkter 

på nu gällande drevprovsregler inför revideringar 2022. Det ska vara inne till dem senast 1 

september. Alla förslag från jaktprovskommittén kommer skickas ut på remiss till LA. Förslagsvis 

tas frågan upp på domarkonferensen i Sysslebäck så återkommer styrelsen till den nästa möte.    



§ 9 Kassarapport. Christer meddelar att vi förnärvarande ca: 83000: - i kassan.  Lars åläggs att 

begära ut en aktuell medlemslista från SKK. 

§ 10 Övriga frågor. 

-          Nästa aktivitet blir medlemsträff i Bosebyn. Ulrika och Jan hoppas på många deltagare. 

Redan 7 hundar anmälda till viltspårstävlingen som sker i samband. Norska medlemmar kommer 

att delta. Trevligt. 

-          Ulrika kommer eventuellt arrangera en ”tjejjakt” för klubbens kvinnliga medlemmar under 

oktober månad. Hon återkommer med mer info om det går i lås. 

-          Vi har behov av ett nytt tält till utställningarna. Roy har ett som han kan skänka till klubben. 

Han tar med det vid nästa styrelsemöte. 

  

Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2019-08-25 i Bosebyn. 

Mötet avslutas. 

 

Vid pennan, Lars Liljegren 

 


