Telefonmöte 2016-10-27

Protokoll fört angående Småhunds-SM
Närvarande var: Martin Svensson, Göran Hagman (SDK), Folke Johansson (SBlK), Carina Olsson
(STK), Håkan Hemäng (SBaK), Ander Karlsson, Ingemar Larsson och Bo Wallin (Västsvenska
Dreverklubben)
1.

Öppnande av mötet.
Av Martin Svensson

2.

Val av ordförande för mötet
Martin Svensson valdes att leda detta telefonmöte

3.

Val av sekreterare för mötet
Valdes: Håkan Hemäng

4.

Val av justeringsperson för mötet
Valdes: Folke Johansson

5.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av punkt -Övriga frågor vilket lades som punkt 9.

6.

Föregående möten och dess ev.
anteckningar/protokoll
Fysiskt möte hos Ingemar Larsson (ordf. Västsvenska Dreverklubben) i Vårgårda.
Efter div. diskussion på det mötet skulle de inblandade ge möjlighet till
samtal/beslut i de olika klubbarnas centrala-/huvudstyrelser. Efter att det hade skett
skulle deltagarna återigen ha ett möte vilket är anledningen till dagens möte.

7.

Småhunds-SM 2016
Svenska Bassetklubben har vid ett fysiskt möte beslutat att inte ändra på tidigare
beslut och deltar därav inte på Småhunds-SM 2016.
Svenska Beagleklubben har likaså beslutat att inte delta vid Småhunds-SM 2016.
Dreverklubben har tagit beslut om att ej delta 2016 om annan klubb hoppade av.
Representanterna för både Beagle- och Bassetklubben vidhöll att nytt beslut inte
kommer att tas av deras styrelser oberoende av detta mötets resultat. Båda
klubbarna menar att dessa samtal om Småhunds-SM 2016 kom igång alldeles för
sent. Man anser att det under för många år har funnits för stora meningsskillnader
vilket man bör arbeta igenom och få ordning på innan ett ev. nytt Småhunds-SM
arrangeras.

Diskussion följde sedan ang. grunden till SBaK:s och SBlK:s avhopp vilka är såväl
de gällande reglerna, arrangemangets ekonomi och nuvarande beslutande
organisationen tillika arrangören -Västsvenska Dreverklubben.
Beagle- och Bassetklubbens företrädare tycker att detta försvårade samarbete till
stor del ligger mellan SDK centralt och dess lokalavdelning Västsvenska
Dreverklubben där även svårigheter föreligger som finns utanför detta aktuella
arrangemang, men som tyvärr påverkar dessa försök till samtal.
Ordförande avslutade punkten med ett konstaterande att:
Beslut tagits att det inte blir något Småhunds-SM 2016.
Ordförande tog på sig att prata med Holger Nilsson, Jaktjournalen ang. beslutet.
8.

Småhunds-SM 2017
Gruppen med de av de olika central-/huvudstyrelsernas sedan tidigare vald person
bör ses så snart som möjligt.
Ingemar Larsson och Bo Wallin meddelade att det blev ett stort överskott vid förra
Småhunds-SM (drygt 16 000 kr) som finns tillgängligt vid uppstarten av ett ev.
nästa Småhunds-SM.

9.

Övriga Frågor
Inga övriga frågor uppkom.

10.

Nästa möte
Telefonmöte blir den 30 november kl. 19.00.

11.

Mötet avslutas av Martin Svensson.

Sekreterare/Håkan Hemäng

Justerats via mail:
Växjö 2016-10-27

Mullsjö 2016-10-31

Folke Johansson
Folke Johansson
Justeringsperson

Martin Svensson
Martin Svensson
Ordförande

Telefonmöte 2016-11-30

Minnesanteckningar vid möte ang Småhunds-SM 2017
Närvarande: Martin Svensson (SDK), Folke Johansson (SBlK), Carina Olsson (SVTK), Håkan Hemäng
(SBaK)

1.

Val av ordförande för mötet
Martin valdes att leda detta telefonmöte

2.

Val av sekreterare för mötet
Folke

3.

Val av justeringsperson för mötet
Beslöts att samtliga justerar mötesanteckningarna

4.

Arrangemang, vem/hur plats?
Beslöts att avvakta med denna fråga tills provets principer och upplägg är mera
fastlagda.

5.

Ekonomi
Västsvenska Dreverklubben har ca 16 000 kr att börja ifrån. Beslöts att
Bassetklubbens kassör fixar ett konto och Martin ser till att Västsvenska betalar in
16000 till detta konto. Vi får räkna med att varje klubb kommer att få betala en del
för varje tävling.

6.

Regler
Drever och Beagle har styrelsebeslut att man vill ha officiella regler med
stambokförda resultat. Tax och Basset har inte bestämt sig ännu. Regelfrågan hänger
ihop med om det överhuvudtaget ska bli något småhundsSM 2017. Beslut från Taxoch Bassetklubben måste fram inom december månad. Folke skissar till nästa möte
på ett första förslag/stomme för hur man ska beräkna tävlingspoäng.

7.

Domarfrågan
Diskuterades att varje klubb bör komma med lika många domare som hundar.

8.

Övriga Frågor
Den viktigaste frågan är OM vi verkligen ska arbeta för att få till SmåhundsSM 2017
med officiella regler. Beslut måste tas senast vid nästa möte.

9.

Nästa möte
Telefonmöte blir den 21 december kl. 19.00.

10.

Mötet avslutades
Martin tackade deltagarna och avslutade mötet.

Sekreterare/Folke Johansson

Justeras:
Samtliga deltagare justerade!

Telefonmöte 2016-12-21

Minnesanteckningar vid möte ang Småhunds-SM 2017
Närvarande: Martin Svensson (SDK), Folke Johansson (SBlK), Carina Olsson (SVTK), Håkan Hemäng (SBaK)
11.

Val av ordförande för mötet
Martin valdes att leda detta telefonmöte

12.

Val av sekreterare för mötet
Folke

13.

Val av justeringsperson för mötet
Beslöts att samtliga justerar mötesanteckningarna

14.

OM alla vill vara med framgent (pkt 8 på föregående
mötesanteckningar)?
Samtliga klubbar har nu beslut på att de vill vara med och engagera sig för att genomföra
Småhunds-SM 2017.
Två klubbar hade tidigare krav från sina styrelser som kvarstår -att Småhunds-SM måste vara
officiella prov (dvs. gällande drevprovsregler ska tillämpas). En klubb hade ”ordning på det
ekonomiska” som sitt krav. Samtliga närvarande beslutade att klubbarnas två krav enligt
ovan måste följas.

15.

Regelfrågan
Utkastet till regler diskuterades och befanns vara värda att jobba vidare med. Beslöts att
tillsätta en Regelkommitté som jobbar med detta. Folke från SBlK är med, Carina från
SVTK är med. Drever och Basset återkommer med förslag till deltagare.

16.

Arrangemangsfrågan
Eftersom vi nu beslutat att vi ska gå vidare med att arrangera SmåhundsSM 2017 måste det
praktiska arrangemanget av tävlingen ges HÖG PRIORITET. Diskuterades att varje klubb
ska ställa upp med lämpliga personer i en Arrangemangskommitté som ska arbeta med
detta. Förslag på lämpliga personer ska tas fram till nästa möte. Beslöts även att datum för
mästerskapen ska vara den sista måndagen i november.

17.

Tråkiga rykten på sociala media
Rykten ang. Småhunds-SM har spridits på sociala media vilket samtliga ansåg vara
beklagligt. Samtliga klubbar kommer vid eventuella frågor att hänvisa till de skrivna
protokollen och minnesanteckningarna för att skingra ev. frågeställningar.

18.

Nästa möte
Telefonmöte blir den 16 januari 2017, kl. 19.00.

19.

Mötet avslutades
Martin tackade deltagarna och avslutade mötet.

Sekreterare/Folke Johansson
Justeras:Samtliga deltagare i mötet

Telefonmöte 2017-01-16

Minnesanteckningar vid möte ang Småhunds-SM 2017
Närvarande: Martin Svensson (SDK), Folke Johansson (SBlK), Carina Olsson (SVTK), Håkan Hemäng (SBaK)
1.

Val av ordförande för mötet
Martin valdes att leda detta telefonmöte
2.

Val av sekreterare för mötet
Folke

3.

Val av justeringsperson för mötet
Beslöts att samtliga justerar mötesanteckningarna

4.

Regelkommittén
Ingemar Olofsson från SBaK, Ronny Westin från SDK, Carina från SVTK och Folke från
SBlK är med. Folke blir sammankallande i denna grupp.

5.

Arrangemangskommitté
Göte Roman från SBlK, Bo Ehlin från SBaK, Martin S och Göran Hagman från SDK. Rolf
Ericsson från SVTK. Martin blir sammankallande i denna grupp.

6.

Nästa möte
Telefonmöte blir den 14 februari 2017, kl. 19.00.

7.

Mötet avslutades
Martin tackade deltagarna och avslutade mötet.

Sekreterare/Folke Johansson
Justeras: Samtliga deltagare i mötet

