Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 2019 12 01 . Plats Lillerud.

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

§ 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna. Ordförande tackade alla närvarande för stort
engagemang och arbete för klubbens bästa.
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Henry P och till sekreterare BengtW.
§ 3. Föregående styrelseprotokoll. Gicks igenom. Diskuterades anmälningsrutiner vid våra olika
aktiviteter. Förekommer en hel del problem med detta. Uppmaning till deltagare att kolla en extra
gång vad som gäller.
§ 4. KM i Lysvik. Alla överens att provet fungerat bra med utmärkt förläggning, bra marker och
jättebra mat.
§ 5. Klubbkamp mot Norge. Värmland Dal vann detta år. Nästa år arrangeras kampen i Östfold.
§ 6. Rapporter.
Viltspårgruppen. !46 genomförda prov vilket är flest i Sverige. Mycket stort tack till alla som hjälpts
åt att genomföra detta. Kommande års viltspårsaktiviteter läggs ut på klubbens hemsida.
Vänskapskampen i viltspår. Datum ännu ej fastställt. Arrangeras i Norge.
§ 7. Klubbkampen 2020. Plats ej bestämd. Eventuell förekomst av varg kan vara avgörande. Tre
alternativa platser diskuterades : Lysvik, Sysslebäck och Högsäter i Dalsland. Beslut kommer
senare. Uppdrogs åt Roger Blad att kolla läget i Dalsland.
§ 8. Inga inkommande eller utgående skrivelser fanns att rapportera.
§ 9. Kassörens rapport. Christer S. gick igenom klubbens ekonomi. I kassan för dagen ca 89 000 kr.
Diskuterades plus-och minussiffror vid olika aktiviteter. Sammanfattning : Stabil ekonomi.
§ 10. Övriga frågor.
Inga Lill A. kan ej delta vid Lurprovet. Efterlystes ersättare som kan bistå med matlagning, städning
mm.
Drevprov hösten 2019. Okt. 16, nov. 10 och 6 anmälda till december.
Konstaterades att Patrik R. och Lars L. ej finns med på domarlistan på hemsidan. Henry P. ordnar
till detta.
Utställningsverksamhet. Vid årets utställning uppstod vissa problem med bl a samordning med
stövarklubben.
Diskuterades plats vid kommande års ( fr o m 2022 ) utställningar. Förslag finns att förlägga
utställningen till karlstadsområdet. Beslut senare.
Klubben är i behov av fler med CUA utbildning. ( certifierad utställningsansvarig ) Fråga : finns det
bland medlemmarna någon intresserad att gå utbildningen ?

Diskuterades andra praktiska frågor kring arrangemanget. Förslag att bilda en arbetsgrupp som
kan hjälpas åt med utställningen.
Övernattning i Lur. Roy behöver veta hur många som behöver övernattning. I första hand erbjuds
logi för hundägare och domare.
Klöv-SM. Diskuterades kostnaden som är betydligt högre än ex. har-SM Varför ?
Ersättning till hundägare vid deltagande i olika tävlingar arrangerade av Svenska Beagleklubben
diskuterades. Beslut finns taget vid ett tidigare , maj 2019, styrelsemöte. Beslutades att
sammanställa ett PM där tydliga regler finns. Uppdrogs åt Patrik R. att ordna detta.
Utställningsansvarig köper skrivare eller bläckpatron.
Beslutades att skänkt tavla delas ut som vandringspris till årets bästa harhund.
Nästa möte den 2 februari kl 14 hos Kicki Staaff Liljegren i Lindfors.
§ 11. Mötet avslutades.

