Protokoll fört vid telefonmöte 20190417
Närvarande: Ingemar Z, Folke J, Christa E, Peter L, Patrik P, Anki W,
Andreas H(sup), Carina A(sup), Camilla A(sup).
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommen.
2. Val av justerare
Carina valdes att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes i befintligt skick
4. Ekonomi (lägesrapport)
F.n. 56500 kr på kontot.
5. Medlemsenkäten (lägesrapport)
Camilla redovisade. F.n. 8 följare på Instagram. 37 har svarat på enkäten, varav 27 är
medlemmar. Hittills således inte så stor andel av totala medlemsantalet.

6. RAS (enkät från BCS/AK)
Enkätfrågorna gicks igenom, våra svar redovisas i Bilaga.
- Diskuterades angående att inom klubben anordna en temadag om avel och
avelsetik. Beslöts att Ingemar gör ett förslag om detta.
7. Avgift för drevprov samt viltspårprov
Beslöts att behålla Drevprovsavgiften och höja Viltspårsavgiften till 400 (250 till domare).
-

Generell diskussion angående körersättning: Diskuterades att ev sänka milersättning till
15 kr. Beslöts att Anki undersöker detta och återkommer.

8. Brobyutställningen
40 hundar anmälda. Utställningen startas kl 10:00 Lämpligt att vara där i tid och hjälpa till
med uppbyggnad etc.
- Utställningsavgiften diskuterades. Ev höjning till kommande år. Beslöts att Anki
studerar detta.

9. Elmia Game Fair
Patrik redogjorde för förberedelserna. En del profilgrejor bör införskaffas.
Infoblad: Diskuterades om det går att få detta till ett billigare pris. Beagletidningar:
Patrik kontaktar Redaktören (K-M Bremer) om detta.
Patrik vill ha besked om vilka som kommer och delta.
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10. Jakthundens dag Åkulla
5 maj, börjar kl 10:00

11. Övriga frågor
12. Nästa möte
Innan Åkulla-utställningen.
13. Mötet avslutas
Ingemar tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid Protokollet:
Folke Johansson/

Justeras:
Carina Arvidsson/ C A

BILAGA

Enkätfrågor till LA angående framtida avelsarbetet för Beagle
Vägledande info till Svenska Beagleklubben om övergripande avelsmål för
rasen inför uppdatering av RAS - Beagle på Svenska Kennelklubben.
1. Klubb
SsBlK
2. Antal medlemmar
Ca 280-290
3. Uppskattat antal valpkullar/parningar per år
Ca 10 kullar per år under de senaste 5-6 säsongerna.
4. Har ni en speciellt utsedd avelsrådgivare i klubben
Ja.
5. Fungerar även andra personer som rådgivare vid förfrågningar
Ja.
6. Nämn de viktigaste egenskaperna/kraven som efterfrågas på
härstamningar:
1) hälsa och eventuell förekomst av sjukdomar/defekter i släkten, 2)
täckhundar på nära håll 3) jaktegenskaper och meriter 4) viltslag, 5)
exteriör och meriter 6) antal avkommor från täckhundar.
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7. Efterfrågas/erbjuds, görs provparningar för kontroll av inavelsgrad på
SKK:s hemsida? Utnyttjas värdefulla allmänna avelsdata på SKK:s
hemsida alternativt andra nordiska hemsidor?
Väldigt begränsad förekomst att det efterfrågas. Provparningar erbjuds också
i en del fall.
8. Vid val av hanhundar till en tik, söker man främst i närheten av sin
bostadsort eller är man beredd att åka längre bort i landet eller
utomlands?
Oftast vill man leta täckhund i närområdet.
9. Beskriv slutligen kort i några meningar hur ni upplever att en vanlig
rådgivning kan gå till.
Sammanfattas av svaren i punkterna 6 - 8 ovan!
10. Vilka är idag de viktigaste avelsmålen som ni ser idag?
1) Inför utbildning/certifiering av uppfödare, jfr. t.ex. i Danmark där
det krävs certifiering av uppfödare.
2) Avel bör i större utsträckning än idag ske på friska hundar (ej
anlagsbärare av sjukdomar med recessiv nedärvning) och som har
god mentalitet.
3) Eftersträva största möjliga genetiska variation i aveln.
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