
Protokoll fört vid styrelsemöte med Värmland-dals beagleklubb 2015 02 15 i Charlottenberg 

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Göran Karlsson, Per-Anders Olsson, Roy Bye, Inga-Lill 

Håkansson, Sören Alfredsson ( adjungerad valberedningen ) 

1.  Mötet öppnas. 

2.  Till ordförande och sekreterare valdes Henry Persson och Bengt Wärnbäck. 

3.  Föregående protokoll. Telefonmöte diskuterades som möjligt alternativ för undvikande av långa 

transporter med bil. Eventuellt kan nästa möte bli ett prov. 

4.  Inkomna skrivelser. Inget speciellt att rapportera. 

5. Utgående skrivelser.  

6.  Rapporter. 

Ø      Kassör. 2014 års verksamhet gick back ca 12 000 kr. För dagen ca 68 000 kr i kassan. Lur provet 

och viltspårverksamhet genererade ca 10 000 kr plus under året. 

  

Ø      Viltspår. 101 starter 2014. Inga-Lill meddelar att hon slutar som viltspåransvarig. Henry Persson 

kommer att ansvara för 2015 års viltspårsverksamhet. Omfattningen kommer dock att minska. 

Klubben kommer att arrangera ordinarie prov i Torntorp den 15 augusti samt rörliga prov under året. 

Stort tack till Inga-Lill för allt arbete och engagemang hon lagt ner under åren som ansvarig ! 

  

Ø      Rapport från Lurprovet. Mycket bra arrangemang , som vanligt. 28 starter under 2 dagar. 

Diskuterades vissa problem med genomförandet av ” öppna kollegier ”. En skärpning måste till om vi 

ska kunna fortsätta med denna form av kollegium. Hundägare ska lyssna – inte prata ! 

  

Ø      Norgekampen. Östlandet vann årets kamp. 

  

Ø      Årsmöte 2015. Beslutades att hålla årets årsmöte i Åmål, på Berga Bistro den 21 mars klockan 

16 00. Deltagare betalar 200 kr för buffén, överskjutande kostnad står klubben för. 

  

Ø      Valberedningens funderingar. Sören A. redogjorde för arbetet som pågår i valberedningen inför 

kommande årsmöte. Störst problem är som vanligt föryngringen av förtroendevalda på olika poster. 

Ansvarig för utställningsverksamheten diskuterades. 

  

Ø      Har-SM 2015. Klubben har fått en fråga om vi kan arrangera SM. Efter diskussioner beslutades 

att svara ja på förfrågan. Villkor är att platsen blir Ranebo, Lur. Vargproblematiken utesluter övriga 

platser i Värmland. Ingen vill/ vågar komma hit och starta sin hund. Henry kontaktar Stefan O. 

  



Ø      Verksamhetsplan 2015. Styrelsen fastställde verksamhetsplan 2015 med platser, tider, ansvariga 

mm 

  

7.  Övriga frågor. 

8.  Nästa möte. Årsmötet. 

9.  Mötet avslutades. 

Vid protokollet Bengt Wärnbäck 

 


