Svenska Beagleklubben
Protokoll för möte i Avelskommittén den 2019-05-07
Närvarande: Ragnar Tauson, Erik Nilsson, Camilla Gääw, Sven
Granström
Lämnat förhinder: Maria Engström, Mikael Algotsson

1. Sammankallande öppnar mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Camilla Gääw valdes till sekreterare.
4. Ragnar Tauson valdes till justerare.
5. Föregående mötesprotokoll (2018-11-21) godkändes och arkiverades, Camilla ser till
att protokollen kommer ut på Beagleklubbens hemsida.
6. Diskussion ang RAS. Vi diskuterade den uppsatta tidsplanen som vi känner håller,
dvs. 31/10 utkast till LA och 31/12 tillbaka till AK. Vi bestämde att var och en jobbar
vidare med RAS och så bokar vi ett nytt möte i närtid. Enkäten som skickades ut till
respektive LA har 8 stycken inkommit med svar vid mötet. Vi bestämde att höra av
oss (Camilla ringer) till dem som missat svarat. När alla svar kommit in sammanställer
Camilla dem och skickar vidare till gruppen. Denna sammanställning kommer också
tas med och presenteras vid avelskonferensen i Norge i juni. Innehåll i enkäten
kommer även användas i uppdateringen av RAS samt presenteras i tidningen Beaglen
och hemsidan. Sven tog på sig att kolla upp om den omarbetade RAS ska med i det
utskick av handlingar som LA får ett antal veckor före BF för att AK ska ha koll när i
tid vi ska vara klara. Sven tar också reda på hur stor den ”nya” uppdateringen av RAS
ska vara. Det finns en ny mall som AK jobbar från i uppdateringen av RAS, det för att
alla rasklubbar ska ha ett gemensamt utseende och innehåll i sitt RAS dokument.
7. Avelsträffen i juni diskuterades. Den är bokad och det är Erik Nilsson och Sven
Granström som representerar Sverige. De kommer presentera den nya enkäten och ha
den som utgångspunkt för diskussion. Sven skulle ta kontakt med Nils (avelsråd i
Norge och ansvarig för avelsträffen) ang den enkäten som låg på hemsidan hösten
2017 för att se om det fanns intresse för diskussion då alla tre länderna genomförde en
liknande enkät till sina medlemmar om Beaglens hälsa, jaktliga egenskaper, exteriör
mm.
8. Övriga frågor: Verksamhetsberättelsen för avelskommittén färdigställdes.
9. Nästa möte planeras till i slutet av maj
10. Mötet avslutas

