
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 

 2020-07-26 Lillerud 

 

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

Rolandsson, Roger Blad, Inga-Lill Axelsson och 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 Klubbmästerskapet.  

- Kommer att arrangeras 26 oktober i skogarna kring Lysvik. Sista anmälningsdag 11 

oktober. Ingen förläggning eller mat med tanke på Covid-19. Anmälan till Patrik 

Rolandsson. Inbjudan kommer ut på hemsidan i närtid. 

§ 5 Rapporter.  

- Viltspår. Henry rapporterar att vi hittills haft 47 starter under säsongen. Provet i 

Bosebyn var en lyckad tillställning med 6 startande beaglar. Besök av Arvika Nyheter 

som skrev ett omfattande reportage.  

- Lars rapporterar från sitt deltagande i BF. 

§ 6 Skrivelser. 

- En inbjudan till en digital domarkonferens har kommit. Lars har skickat den vidare till 

de drevprovsdomare som han hade kontaktuppgifter till. 

- Lars har enligt årsmötets önskan gjort en ny skrivelse till Folke angående 

regelrevideringen. 

 

§ 7 Kassarapport. 

- Minskade inkomster till följd av Covid-19. Alla startavgifter från Lur reglerade nu. 

§ 8 Övriga frågor. 

-Patrik har fått en förfrågan om klubben vill delta i “Mittkampen”. Styrelsen ställer sig 

positiv. 

-Utställningen 2021 går i Värmlands stövarklubbs regi. Har flyttats till 16 maj. Kristina 

har kontaktat Madeleine och fått OK med ändrat datum. 

-Vår nya hemsida är under uppbyggnad. Bidra gärna med material. 

-Ulrika samlar in en del artikelmaterial och sänder det till tidningen Beagle. 

-Ansvariga för kommande säsongs drevprovsredovisning är Tomas Önnberg för Lysvik, 

Jan Olsson för Lur och Patrik Rolandsson för övriga prov. 



-Patrik har varit i kontakt med Stefan angående Lur. Förslagsvis ett endags 

arrangemang utan förläggning med hänsyn till Covid-19. Patrik får i uppdrag att hålla 

kontakten med Stefan. 

 

Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2020-11-08 kl.14.00 på Lillerud. 

 

Mötet avslutas. 

 

 

Vid pennan, Lars Liljegren 

 


