
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb 

 2022-03-06 Lillerud 

Närvarande: Henry Persson, Lars Liljegren, Boo Svensson, Jan Olsson, Thomas Önnberg, Roy Bye, 

Ulrika Olsson, Christer Saarnak, Bengt Wärnbäck, Kristina Staaff Liljegren och Per-Anders Olsson. 

 

§ 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 Rapporter.  

-Viltspår. 99 starter under 2021. 

-Drevprov. 22 starter. Kollegium klara. Endast priser på klövdjur. 

-Henry har ordnat med vandringspriser inför årsmötet. 

§ 5 Skrivelser. 

-Folke har skickat de nya drevprovsreglerna. Han har beställt det antal skogskort och 

regelböcker vi efterfrågat. 

§ 6 Kassarapport. 

  -91 500:- i kassan.  

§ 7 Övriga frågor. 

-Frågan om hur framtida Beagle-SM eventuellt kommer att förändras kommer att 

komma upp på BF via en motion från Syd-Svenska Blk. 

-Reseersättningar för domare diskuterades. 

-Sunne Jaktmässa återkommer i år under nytt namn. ”Dröm-Jakt Sunne”. Ulrika har 

anmält vårt deltagande. 

-BF-Delegater bestäms av årsmötet. Vi får sända 2 st. 

-Christer har börjat jobba med KM-arrangemanget. Har förhoppningsvis datum på 

plats inför årsmötet.  

-Vi har köpt in en agility-bana för aktiviteter på medlemsträffar och liknande. 

-Kostnaden för det nya tältet har ökat. Föregående leverantör har gått i konkurs. 

Styrelsen är enhälligt positiv till att vi köper det ändå om behovet föreligger. 

-Vi kommer inte hålla något Lur-prov i samma tappning som tidigare. Vi undersöker 

förutsättningarna för att ändå få till något fast prov i Dalsland under vintern. 

-Jan kontaktar möjliga drevprovsdomar-elever samt de som inte slutfört påbörjad 

utbildning. Vi är alltid i behov av nya domare. 



-Sponsoravtalet med Royal Canine är avslutat. Nya sponsorer för utställningen är Agria 

och Solstadens smådjursklinik. 

-Ulrika meddelar att Vänskaps-landskampen i viltspår blir av i år. Kommer annonseras i 

tidningen Beagle. 

-Ulrika skriver en uppmaning på Facebook om att vi alltid är i behov av fler 

funktionärer på våra arrangemang. 

-Kristina informerar om hur det går med vår utställning. Rosetter och pokaler är 

inhandlade. Utställningsgruppen verkar ha det mesta på plats. Möjliga funktionärer 

kontaktas. 

-Diverse datum för aktiviteter diskuterades. Viktigt att vi har en någorlunda fastställd 

aktivitetsplan inför årsmötet. 

 

Mötet avslutas. Vid pennan, Lars Liljegren 

 


