Svenska Beagleklubben
Protokoll för möte i Avelskommittén den 22/8-2018
Närvarande: Ragnar Tauson, Erik Nilsson, Camilla Gääw, Maria Engström (1 timme)
Lämnat återbud: Mikael Algotsson

1.Sammankallande öppnar mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Erik Nilsson valdes till justerare.
4. Camilla Gääw valdes till sekreterare.
5. Förra mötets protokoll (20170921) godkändes.
6. En kort presentation av medlemmarna gjordes.
7. Arbetsordningen för AK gicks noggrant igenom och reviderades, flera av punkterna tas
med till nästa BCS möte för granskning och ev omskrivning. Camilla kommer genomföra
ändringar/omskrivningar och vidarebefordra dessa till övriga medlemmar i AK för
granskning. Kommer därefter skicka arbetsordningen vidare till BCS för beslut.
8. Höstens arbete med RAS påbörjades, Camilla kommer skicka ut en reviderad version till
alla i AK för granskning. Nytt möte är inbokat för fortsatt arbete med RAS. Vi diskuterade
vissa punkter som uppkommit i beagleenkäten och om dessa kan kopplas till RAS. Ex,
beaglens storlek, mätning vilket görs väldigt olika runt om i landet. Frågan kommer skickas
vidare till utställningskommittén och BCS.
9. Sammanställa Beagleenkäten till hemsidan samt Beagletidningen valde vi att inte behandla
vid detta möte, frågan skickas vidare till nästkommande möte. En del arbete är redan gjort i
denna fråga men mkt kvarstår.
10. Hade en lång diskussion ang uppdatering av tik/hanlistan. Ingemar Zentio har påbörjat ett
arbete med att länka hundens registreringsnummer till hunddata på SKK. AK ser mkt positivt
till det och anser att viss information nu är överflödig på respektive lista (jaktprovsmeriterade
avkommor, antal avkommor och jaktprovsmeriterade syskon) Den här informationen finns
lättillgängligt på hunddata och kan kopplas bort. Frågan skickas vidare till BCS för beslut.
Diskussion om det är AK´s ansvar att informera tik/hanhundsägare om den har en hund som
används för mkt i aveln. Frågan skickas vidare till BCS.
11. Samarbete med våra lokala avelsråd bör användas på ett bättre sätt, är mkt kompetens som
finns som i dag inte används. Hade som förslag att skicka vidare frågan till LA om
användningen av de lokala avelsråden. Ett förslag vara att skicka ut en kort enkät/frågor om
de lokala avelsrådens arbete och hur vi kan stärka dem och ha ett bättre samarbete med AK.
Frågan skickas vidare till BCS.

12. Kommande möten är planerade till minst 2 stycken per aug-dec och liknande på våren.
Camilla kommer var annan månad skicka ut frågan till AK medlemmarna om behov finns av
möte och då bokas ytterligare möte in.
13. Inga övriga frågor
14. Nästa möte är bokat till mitten/slutet av november för fortsatt arbete med RAS.
15. Mötet avslutas

