
Protokoll styrelsemöte med Värmland-dals Beagleklubb 2015 09 13 i Charlottenberg. 

Närvarande : Henry Persson, Bengt Wärnbäck, Johan Gustavsson, Björn Andersson, Roy Bye, Per-

Anders Olsson, Anders Liljegren, Lars Liljegren. 

1.  Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2.  Till ordförande valdes HP och till sekreterare BW. 

3.  Föregående protokoll. Lästes igenom. Allt OK. 

4.  Inkomna skrivelser. Klubbkamp den 17 november i Norge. Arrangör Beagleringen Östfold. 3 

unghundar ska anmälas. Beslutades att Per-Anders O och Johan G ansvariga. Per-Anders kollar med 

Beagleringen angående sista anmälningsdag. 

5.  Utgående skrivelser. Klubben har skickat svar gällande ny regeltolkning för drevprov. Detta efter 

diskussioner vid domarträffen i Sysslebäck i augusti. 

6. Rapporter.  

Kassören. Kassan för dagen 62 200 kr. Diskuterades inköp av nya kepsar och klubbmärken. 

Beslutades att kassören tar in offert för vidare hantering och beslut. 

Viltspår. 40 starter hittills, därav 9 beaglar. Flera prov kommer att genomföras under hösten. 

Klubbmästerskap 2015. Kommer att hållas i Sysslebäck ( Långberget ) den 2 – 3 november. Sista 

anmälningsdag den 18 oktober till Bosse Ynger. 

Vårträffen. Bra dag med närmare 20 deltagare. Ringträning, skytte mm samt naturligtvis social 

gemenskap. 

Hemsidan. Konstaterades att det fortsatt är svårt att få in material för publicering på hemsidan. Alla 

medlemmar uppmanas att skicka in material.  Skickas till Anders Liljegren , 

ismokerocks85@hotmail.com  

Domarträff i Sysslebäck. 9 deltagare varav 7 domare och 2 ” påläggskalvar ” . Bra förläggning, bra 

marker, bra mat och bra diskussioner.  Stort tack till Bosse ! 

Övriga frågor. Diskuterades inköp av nytt tält till klubben. Johan fixar detta. Ny och bättre högtalare 

behövs. Per-Anders kollar med sin kontakt. Drevprovet i Lur. Björn A ansvarar för att lämpligt 

utformad annons kommer in i Beagletidningen. Kontaktar Stefan O för information. Björn ställer 

fråga om klubben kan ha ett intresse att ordna träningsläger för harjakt i Jämtland nästa höst. Frågan 

kommer att ställas till medlemmar på hemsidan. 

7.  Nästa möte. Nästa möte den 2 november i Sysslebäck. 

8. Mötet avslutades. 

Vid protokollet  Bengt Wärnbäck, sekreterare 

 


