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Styrelsemöte - Telefonmöte 

Deltagare: Oskar Lundström 

  Stig Persson 

  Katarina Konradsson 

  Thor Lundström 

  David Brännström 

  David Öberg (lämnade under §7 p2.) 

 

 §1 Mötets öppnande: 

Ordförande förklarar mötet öppnat och välkomnar deltagarna 

§2 Val av sekreterare: 

På grund av att sekreteraren inte kunde delta valdes en protokollförare för mötet. Mötet väljer 

Katarina Konradsson att föra protokoll. 

§3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll är ännu ej justerat. Oskar Lundström ser till att protokollet skrivs färdigt. 

§4 Tid och plats för årsmötet 

Årsmötet kommer att hållas på Stenfors gård i Ånäset med samma upplägg som föregående år med 

lunch (110:-/person). Vi bokar den 18 mars så att alla drevprov under drevsäsongen hinner 

sammanställas. Oskar bokar lokalen och de som ska komma anmäler till Oskar i god tid innan på mail 

ordforande@vasterbottensbeagleklubb.se. OBS! TID????? 

§5 Kallelse till årsmötet 

Vi gör ett arrangemang på facebook och annonserar på hemsidan och i Beagletidningen. Katarina 

Konradsson ansvarar. 

§6 40 års firande 

Alfons Karlsson föreslår att vi håller en middag i samband med Västerbottens Beagleklubbs 

utställning i Flurkmark 2018, den 18 augusti för att fira klubbens 40-års jubileum. Styrelsen anser att 

det är en bra idé och uppdrar åt Alfons att ansvara för detta. Oskar pratar med Alfons. 

§7 Motioner till BF 

 Norrbottens motion – Västerbottens Beagleklubb beslutar att vara med på motionen. Oskar 

Lundström tar kontakt med Norrbottens Beagleklubb 

 Motion angående rådjurschampionat – Västerbottens Beagleklubb anser att det är lite för 

enkelt att ta ett rådjurschampionat med tre 1:or och vill att det åtminstone skall vara en 

dubbeletta för att få ut championatet. Oskar Lundström skriver motionen. 

 Sten Perssons minne – Klubben har beslutat att tävlingen skall ligga under november, vilket 

gynnar hundar i södra Sverige men missgynnar hundarna i Norrland som kan ha för djup 
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snö/skarpt före för att kunna släppas. Om anledningen är att rådjurshundarna får börja 

släppas först i början på oktober och har för dålig kondition i oktober, anser vi att det är en 

dålig motivering, man bör hålla hundarna i god kondition året om. Oskar Lundström skriver 

en motion om detta.  

§8 RM 2017 

Lägesrapport. Trevligt arrangemang, men svårt att hitta domare som kan ställa upp. Kanske går det 

lägga på en helg kommande år? Kontakta domare i god tid! På grund av ett missförstånd har inte 

domarna som ställde upp för klubben fått betalt än. I normala fall står deltagarna för kostnaden, men 

i år beslutar styrelsen att klubben tar den kostnaden och att man i fortsättningen ska tala om för 

deltagarna att det kan tillkomma kostnader för domare mm.  

§9 Tryck på tröjor/kepsar mm 

Vi håller ärendet vilande till nästa möte 

§10 CUA utbildning 20 januari 

Katarina Konradsson kommer att gå en CUA utbildning (Certifierad Utställningsarrangör) hos 

Västerbottens Kennelklubb den 20 januari. Kostnaden för detta är 600 kr. 

§11 Viltspårdomare  

Katarina Konradsson är klar med sin viltspårdomarutbildning och kommer att prata med Svenska 

Beagleklubben om att få döma för Västerbottens Beagleklubb. Katarina ansvarar för detta. 

§12 Göran färdig drevprovsdomare 

Göran Backlund har gjort sin aspiranttjänstgöring färdig. Nu återstår bara lite administration. 

§13 Utställning 2018 

Vi kommer att ha samma avgifter i år. Katarina ansvarar för att lägga in en annons i Beagletidningen. 

§14 Förslag till punkter till årsmötet 

Inga förslag 

§15 Information från centrala valberedningen 

Valberedningen i huvudstyrelsen undrar om det finns eldsjälar i klubben som vill gå in i 

huvudstyrelsen. Bland annat har de svårt att rekrytera en ordförande.  

§16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§17 Nästa möte 

Oskar Lundström tar kontakt med alla i slutet på februari. 
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§18 Mötets avslutande 

Ordförande tackar för ett givande möte och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Oskar Lundström Katarina Konradsson  

Ordförande  Protokollförare Justerare 


