Protokoll AK-möte den 21/8 telefonmöte.
Närvarande: Ingemar Zentio, Catharina Linde- Forsberg, Eva Swedare, Helene Rundqvist
§ 1 Ingemar Zentio öppnade mötet och hälsade alla välkomna till det första mötet efter BF 2012
§ 2 Till protokollförare valdes Helene Rundqvist
§ 3 Till justerare av protokollet valdes Eva Swedare
§ 4 MLS- Ingemar har på hemsidan lagt ut information om vad som åligger valpköpare och
uppfödare. Kommer även att finnas med som information i kommande Beagletidning.
Ge Dick i uppdrag att skriva en artikel tillsammans med Petra och Marcus Karlsson, Målens kennel
hur de har resonerat i samband med en parning med anlagsbärande föräldrar.
§ 5 RAS- Revideringen anser avelskommitten är så gott som klar och ska inte runt på avdelningarna
en omgång till. Senast svarade 4 lokalklubbar. Ingemar utarbetar en sista gång ett förslag där MLS
läggs in i RAS så som SKK vill ha det. Bollar det hela med Catharina. Skickar sedan ut det till
avelskommitten.
§ 6 Valpförmedlare- Enhälligt valdes Ingemar Zentio till central valpförmedlare.
§ 7 Annonsering av valpkullar- Det skiljer i meritkrav för att annonsera på hemsidan respektive
beagletidningen. Det finns någon form av juridisk hake på detta. Ingemar kollar av med Erik
Blomqvist .
Avelskommitten föreslår BCS att även ett 3:e pris på jaktprov ska gälla för att annonsera i tidningen
och hemsidan.
Uppmanar även lokalklubbarna att bli bättre på att annonsera sina olika arrangemang i
jakttidningarna.
§ 8 Övriga frågor- Se över hur ansökan ska se ut för bruks-respektive avelsuppfödarpriser. Ta fram
en mall som ska användas vid ansökan.
Avelskonferens- Ta med till nästa möte med tankar och idéer.
§ 9 Ingemar tackade för ett givande möte.

Vid protokollet 2012-08-21

Justerare

Helene Rundqvist

Eva Swedare

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av SBlK/BCS.
Protokollet justerat i original.

