25 Augusti 2019 Bosebyn

Närvarande: Henry Persson, Lars Liljegren, Christer Saarnak, Bengt Wärnbäck, Jan Olsson, Ulrika
Olsson, Patrik Rolandsson, Roger Blad, Roy Bye, Inga-Lill Axelsson Anders Liljegren.

§ 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 verksamhet sedan senaste mötet.
-Sunne jaktmässa. Mycket lyckat arrangemang. Bra arbetsgrupp på plats som såg till att det gick
smidigt. Många besökare i montern. Bosses valp Pluto var ett bra dragplåster. Det värvades 3 nya
medlemmar. Delades ut gåvor till nya medlemmar och besökande beaglar.
-Klubbträff/Viltspårprov Bosebyn. Trevlig dag som totalt lockade ca: 40 besökande. Kom även flera
medlemmar från Norge. 11 beaglar startade på viltspårprov, varav 4 norska. Det bjöds på mat och
lotterier med fina priser.
-Viltspårprov Torntorp. 20 startande på lördagen och 19 på söndagen. Bra samarbete med
sponsorer gav ett rejält prisbord (ca: 15-20 000:-) för de deltagande. Som vanligt ett väl genomfört
arrangemang.
-Domarkonferens Sysslebäck. Trevlig träff. Diskuterades nuvarande regler och kommande
regelrevidering. Hundar släpptes för att öva på bedömningarna. Vår domarkår verkar väl rustad
inför kommande drevprovssäsong.
§ 5 Rapporter.
-Johan och Per-Anders har hundar på gång inför klubbkampen i Lysvik.
§ 6 Skrivelser.
-Lars har skickat en inbjudan till de norska klubbarna inför klubbkampen.
-Vi har fått en del information inför kommande drevprovssäsong av Folke. Alla dokument finns att
läsa på Svenska Beagleklubbens hemsida för den som är intresserad.
-Lars kommer under veckan att skicka in våra synpunkter från domarkonferensen angående
regelrevideringen till Folke.
§ 7 Kassarapport. Christer meddelar att vi förnärvarande ca: 84 000:- i kassan.

§ 8 Övriga frågor.
-Det har köpts in en lamineringsmaskin.
-Klubben har hittills i år sålt lotter för ca: 10 000:-Vi köper in en “Roll-up”. Ulrika ansvarar för det.

-Det har kommit en del frågor angående uttagning till klövvilts-SM. Styrelsen beslutar att
deltagande hund tas ut på föregående års resultat. Hundens tre bästa provresultat på klövvilt
gäller likt Svenska Beagleklubbens bästa-listor.
-Ulrika meddelar att hon inte får till “Tjejjakten” hon tidigare aviserat planer på.
-Christer vill ha någon form av numrering på anmälningar till prov så att han kan koppla ihop det
med startavgifterna. Christer och Jan löser det sinsemellan.
-Beslut togs förra styrelsemötet angående betalningar vid prov. Vi tar nu ett nytt beslut på att
fortsätta som tidigare år på kassörens inrådan.
-Kommissarien för provet i Lysvik, Henry Persson meddelar att läget är under kontroll. Rekrytering
av domare pågår. Förväntas många startande hundar.

Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2019-12-01 i Lillerud.
Mötet avslutas.

