
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-Dals 

Beagleklubb 2010-01-31 i Östra Ämtervik. 

 

Närvarande:Bo Ynger, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson,Per-Anders Olsson, Henry Persson, Roy Bye, 

John-Ingar Larsen och Inga-Lill Håkansson. 

 

§ 1  Ordförande hälsade styrelsen och suppleanter 

       välkomna. 

§ 2   Till sekreterare valdes Bengt Wärnbäck. 

 

§ 3   Föregående protokoll. Beslutades att ansöka om att även  

       klubbens andra ordinarie prov (Sysslebäck) bli inter- 

       nationellt. Bo Ynger handlägger. 

       Angående kurs för utställningsansvarig. Vi ansluter oss till 

       Värmlands KK när dom någon gång under vårterminen 

       anordnar kurs i länet. 

       Träff angående regelrevidering kommer att hållas i 

       Uppsala den 13 mars. Beslutade att Bo Ynger och 

       Arild Fjeldstad åker. 

       Diskuterades klubbens egna hemsida. Inga beslut togs i  

       frågan som vilar tills vidare 

. 

§ 4   Inga inkomna skrivelser fanns att rapportera . 

 

§ 5   Inga utgående skrivelser fanns att rapportera. 

 

§ 6   Rapporter: 

Kassören : Kassan idag 60,000 kr. Viltspråproven gav drygt 

11,000 kr i netto. 

Viltspårprov: God uppslutning. Fortsatt verksamhet kommande 

säsong. 

TK drevprov: Lurprovet tyvärr inställt pga skare och allmänt 

förbud att släppa hundar. 

Särskilda drevprov: 7 st har genomförts varav ett avbröts före provtidens slut. Selma 1:a ha, Tanja 

1+1:a rå, Starmaids Leader of the Pack 3:a ha, Bamse 1:a ha, Billy 1:a ha, Timmo 0:pris 

TK utställning: 23 hundar i Morokulien. 

TK viltspår: 92 starter. Inga-Lills hund Carmen blev bästa Beagle i Sverige. Beslutades att utdela en 

glasbeagle till henne vid årsmötet. 

 

§ 7  Verksamhetsberättelsen 2009 : Bästa harhund Starmaids Leader of the Pack 2 ha, bästa 

rådjurshund Tanja. 

 

§ 8  Årsmötet. Tid och plats den 6 mars kl. 17.00 på Lillerud. 

Bengt W ordnar med mat, lokal och ev. underhållning. 

Diskuterades om det finns några aktuella för utmärkelser i klubben. Bo Ynger handlägger och 

kontrollerar. Beslutades att 

bjuda in Eva och Jan-Erik Nilsson till årsmötet hjälpsamma med viltspårproven som dom är. 

 



§ 9  Aktivitesplan. se aktiviteter. 

 

§ 10 Startavgifter. 

Utställning: 300 kr, valp och veteran 200 kr. 

Drevprov: 500 kr startavgift på ordinarie prov därav 300 kr till domaren. 

viltspråprov: 300 kr startavgift varav 150 kr till domaren. 

 

§ 11  Övriga frågor. 

Beslutades att Bo Ynger och Roy Bye representerar klubben på BF. 

Diskuterades rekrytering av domare och även förtroendevalda i styrelsen och olika uppdrag i 

klubben. Hur föryngrar vi ? 

Några enkla svar hittades tyvärr inte. 

 

§ 12  Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. 


