Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals Beagleklubb
2022-10-16 Digitalt

Närvarande: Lars Liljegren, Bengt Wärnbäck, Inga-Lill Axelsson, Roger Blad, Christer Saarnak, Jan
Olsson, Tony Enström, Ulrika Olsson och Thomas Önnberg, Boo Svensson och Roy Bye.

§ 1 Jan Olsson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Jan Olsson och till sekreterare Lars Liljegren.
§ 3 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4 Rapporter.
-Sunne Jaktmässa gick bra. Mycket besök i montern, såldes en hel del lotter. Värvades
några nya medlemmar samt att några nuvarande medlemmar fångades upp och nu
har anmält sig till olika aktiviteter.
-Domarkonferensen i Sysslebäck. Bra arrangerat av Bo Ynger. De nya
regelförändringarna gicks igenom samt lite om SKK-Start. Släpptes hundar.
-Beagle-cup i Torntorp hos Henry och Inga-Lill, viltspår. Gick bra och allt förlöpte väl.
-Viltspår. Hittills 97 startande. Vi har flest starter av alla LA. Ungefär dubbelt så många
som det LA med näst flest.
-Utställning. Allt klart med domare Bo Wallin samt ringsekreterare.
-Drevprov. Roland Backlund har lagt upp information på hemsidan hur anmälan till
drevprov ska ske i SKK-Start. ID-nr för proven är upplagda. Lur lägger vi upp ID för
senare. Lokaler klart till Lur. Allt klart inför KM. 9st hundar är anmälda. Ytterligare 3st
hundar är anmälda till rörliga prov.
Regionsmästerskap 6-7/11.
Beagle-SM 21-22/11.
Klubbkampen 26/11
Lurprovet 13-14/1
Klövkampen 23/1
§ 5 Skrivelser.
-Har varit viss korrespondens angående SKK-Start samt Klubbkampen. Vi har fått
inbjudan till Klubbkampen.
§ 6 Kassarapport.
85248:- i kassan för dagen.
§ 7 Övriga frågor.

-Kostnader vid våra aktiviteter och vår provverksamhet diskuterades. Styrelsen tar
fram ett förslag på eventuella justeringar av avgifter samt ersättningar till nästa
verksamhetsår.
-De bästa hundarna på KM kommer att erbjudas att representera klubben på
Klubbkapen i Östfold. Om det blir platser över så erbjuds övriga medlemmar att
anmäla sitt intresse efter KM och platserna lottas. Info går ut om det om behov
föreligger.
Nästa styrelsemöte kommer genomföras 2022-11-27 kl.19.00 Digitalt.

Mötet avslutas.
Vid pennan, Lars Liljegren

