
Styrelsemöte i NnBIK 

den 20120522 

 

1. Vår ordf. Lotta hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Rapport från Utställningen i Sollefteå. 

Ingela informerade om att det var 14 hundar anmälda, 13 kom till start, många goda 

resultat. Vi återbetalar ingen startavgift för anmälda hundar som inte kommer till start, 

enligt SKK:s regler. Mats informerade om att vi kommer att gå plus med ett par tusen 

kronor vid denna utställning, vilket vi konstaterar, är nog för första gången sedan 

många år! 

3. Rapport från BF 2012. 

Lotta informerade om att förslaget på championatreglerna kommer det att arbetas 

vidare med, i samma anda, enligt det nuvarande förslaget. 

Motionen om Allround-SM lades ner, vilket innebär att det inte idag är aktuellt att 

arbeta för ett kommande sådant SM. 

Det blev en del diskussioner om Beaglen som jakthund och att den ska kunna 

användas som jakthund på alla tre djurslagen hare, räv och rå. Vad som påpekades var 

att idag har vi endast c:a 165 av våra 1800 beaglar som används för harjakt! 

De nya drevprovsreglerna diskuterades inte i någon större utsträckning, utan det blir 

mer fokus på dessa vid drevprovskonferensen den 16/6 i Uppsala. 

Nytt är att SBIK:s nye styrelseledamot Göte Roman får i uppdrag att bli 

Ungdomsansvarig centralt, i linje med den antagna motionen från J/HäBIK. 

4. Höga Kusten Game Fair. 

Lotta påminde om detta evenemang som blir den 30/6-1/7, där vi har en egen monter. 

Lotta och Sven, Mats, Håkan Arlestig kommer att repr. klubben, men vi behöver vara 

fler. Dick ska tillfrågas. Den 30/6 kommer vi att ha 30 min för presentation av 

Beaglen, därför även viktigt att vi visar upp våra hundar. Bidra gärna med priser till 

lotteriet. 

 

5. Lotta tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

…………………………………………           Björn Norlin 

Ordf. Lotta Magnusson                                      Björn Norlin, sekr. vid telefonmötet. 


