
Styrelsemöte GDBIK 24/8 2022 

Telefonmöte 

 

1. Närvaro 

Emelie Lök, Yvonne Björ, Louise Nordgren, Roland Backlund, Lena Bjesse Hagström, Frida 

Norell 

2. Mötets öppnande  

 

3. Val av mötesordförande  

 

Emelie Lök 

 

4. Val av mötessekreterare  

Frida Norell 

 

5. Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkänns. 

 

6. Utställning  

Sammanfattning av utställningen i Rättvik 13-14 augusti i samarbete med Dalarnas 

älghundsklubb och Dalarnas stövarklubb , har fungerat mycket bra. Ekonomin är i nuläget 

inte färdig därifrån men man vet att det har gått med plus. Lördagen hade man 43st anmälda 

hundar och söndagen 39 st. Formuläret om anmälan på hemsidan har varit till bra nytta och 

kommer att användas.  

Förbättringsförslag till kommande utställning tar Emelie med respektive klubbar angående 

insläppet som är bemannat under hela dagen. Vilket inte nödvändigtvis behövs då dom flesta 

redan har vistats på området innan kl 12:00 och inte längre behöver visa upp veterinärintyg 

mer än en gång. 

 

Ändrat datum av tvådagarsutställning till helgen efter midsommar kan vara aktuellt år 2024, 

istället för augusti. Samråd med andra klubbar som tex Dreverklubben, Taxklubben, 

Bassetklubben om samarbete samma helg i framtiden kollar Emelie upp.  

 

7. Viltspår 



Vi kan se ett större intresse för viltspår i klubben. Samarbete med bla SSRK Dalarna som är 

villiga och hjälpa till för oss med beagle. Roland stöttar med domare och att hänvisa er om 

behovet finns vid start av viltspår. 

Förslag och utvecklig om en viltspårkommité i GDBIK samt ett ordinarie viltspårprov för våra 

medlemmar. Vi i styrelsen tar med det i vår kommande enkät som ska inom kort skickas ut 

till klubbens medlemmar, om intresset finns och i såna fall om det är någon eller några som 

vill hjälpa till och jobba med detta. 

 

8. Drevprov 

Inget aktuellt. 

9. Övriga frågor 

En enkät är påväg ut till våra medlemmar där vi i styrelsen är nyfikna på vad våra medlemmar 

bla tycker om klubben och dess aktiviteter. Just för att vi som klubb ska kunna bli bättre och 

förhoppningsvis få fler engagerade. Emelie har varit aktiv och skrivit förlag om frågor till 

enkäten och idag på styrelsemötet har det tillkommit några frågor. Hon skickar ut den inom 

kort och sätter ett slutdatum för när den senast ska vara inlämnad och sedan sammanställer 

svaren. 

 

Yvonne är ny kassör och klubben har bytt bank till Leksands sparbank.  

Swishnr: 123 301 6219 

Bankgiro: 5876-0612 

 

Förslag om nyhetsbrev som skickas ut emellanåt till medlemmar när det är något aktuellt 

under året som samlat drevprov, utställning, årsmöte mm. Roland kollar om det är möjligt 

och regler kring GDPR.  

 

Ett förslag om bästa hund och mer prisutdelning vid årsmötena önskas. Styrelsen kollar på 

det gemensamt. Yvonne och Frida tittar närmre på diplomet som redan finns och vad man 

kan göra med det. 

 

I år ska vi försöka vara ute i god tid och publicera inbjudan om årsmöte 2023 i klubbtidningen 

BEAGLE. I och med att alla medlemmar får tidningen är det ett utmärkt tillfälle att nå ut till 

var och en. Vi sätter redan vid nästa styrelsemöte ett datum för årsmöte.  

 

”SKK START” är en ny app som ska förenkla vad vi förstår anmälningar och registreringar till 

Svenska Kennelklubben. Frida kollar med Björn Aspelin vilka av oss i styrelsen som ska gå 

kursen och lära oss av detta program. 



 

10.  Förslag av nästa styrelsemöte. 

Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 26 oktober kl 19:00 via telefon. 

 

11. Mötet avslutat. 

 

 

 

……………………………………………………………                                   …………………………………………………………… 

Sekreterare Frida Norell                                                       Ordförande Emelie Lök 

 

 

 

 

 


