Svenska Beagleklubben
Protokoll för möte i Avelskommittén den 2018-11-21
Närvarande: Ragnar Tauson, Erik Nilsson, Camilla Gääw, Maria Engström och Mikael
Algotsson
1. Sammankallande öppnar mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Erik Nilsson valdes till sekreterare.
4. Maria Engström valdes till justerare.
5. Föregående mötetsprotokoll (2018-08-22) gås igenom. På punkt 10 togs en förändring
av tik/hanhundslistorna upp. Genom att länka hundarna till SKK hunddata skulle
informationen i själva listan minska, informationen återfanns istället via länken. Detta
är nu genomfört.
På punkt 11, ett förtydligande, Ragnar tar fram förslag till frågor till en enkät riktad till
avelsråden. Förslaget tas sedan upp med BCS.
6. Mötet beslutar om en tidsplan för arbetet med att uppdatera RAS.
Steg 1 - ett klart utkast av nya RAS till 2019-02-15.
Steg 2 - Utkastet går ut till lokalavdelningarnas ordföranden och avelsråd på remiss.
Åter till AK 15/4.
Steg 3 – Färdigställa RAS utifrån inkomna synpunkter, dialog med BCS.
AK stämmer av påbörjat arbete vid nästa AK möte i januari 2019.
7. Lafora Epilepsi. Det finns nu ett test som visar om hunden är anlagsbärare, för att
lafora epilepsi ska kunna utvecklas måste båda föräldradjuren vara anlagsbärare.
Samman typ recessiv nedärvning som MLS.
(Ett recessivt anlag är ett begrepp inom genetiken som innebär att det för en egenskap
krävs att en individ fått arvsanlag från båda föräldrarna för att egenskapen skall visa
sig.)
Mötet diskuterar hurivida det finns ett behov av att ta fram en strategi för att få
kunskap om anlagsbärare utifrån möjligheten att testa. Diskussionen summeras med
att AK behöver veta mer om testet och eventull spridning av anlaget.
AK beslutar att jobba för att få mera kunskap i frågan innan ett ställningstagande för
en eventuell strategi.

AK ger Camilla i uppdrag att ta fram information om lafora epilepsi som kan
publiceras på Svenska beagleklubbens hemsida.
8. Enkät till avelsråden. AK ska gå ut med en enkät till lokalavdelningarnas avelsråd,
syftet med enkäten är att se hur samverkan mellan AK och avelsråden, samt
avelsråden emellan kan förbättras. Ragnar tar fram förslag på frågor frågor, klart till
AK:s möte i januari.
9. Inga övriga frågor.
10. Nästa möte planeras till i mitten av januari, preliminärt 2019-01-17 kl. 18.30
11. Mötet avslutas
Justeras
Överkalix 2018-12-04
Maria Engström

