Protokoll fört vid AK-möte (via Skype) torsdagen den 26 augusti
Deltagare: Erik Nilsson, Hans Eliasson, Ingemar Zentio och Monica Hilton.
§ 1 Ingemar hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Till sekreterare för mötet valdes Erik.
§ 3 Till att justera protokollet valdes Monica.
§ 4 En ny hanhundslista presenterades av Monica för avelskommittén. Listan är ändrad
enligt BCS beslut 100529 och AU beslut 100530. Listan godkännes efter ett
förtydligande i ett av kriterierna. I kriteriet om antal avkommer efter hanhund, skrivs in
att det är baserat på nuvarande registreringssiffror.
”Hanhund med mer än 75 avkommor bör inte användas mer i avel, enligt FCI:s riktlinjer
baserat på nuvarande registreringssiffor för beagle”
Ingemar får i uppdrag att genomföra ändringen i kriteriet och därefter publicera listan på
klubbens hemsida.
§ 5 Förslag för att utveckla arbetet.
1) Förslag om att införa utmärkelsen ”årets uppfödare”.
Utmärkelsen bygger på att drevprovs- och utställningsmeriter poängsätts. Genom att
drevproven (bruksegenskaper) poängsätts högre än utställningsmeriter ska uppfödare
med drevprovsmeriterade avkommor uppmärksammas och uppmuntras.
Erik och Hasse får i uppdrag att komma med förslag på kriterier till en sådan utmärkelse
till nästa AK möte.
2) Förslag om att utveckla en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Mötet är enigt om
att frågan hänskjuts till kommande möten.
§ 6 Statistik på antalet utdelade championat per år. För mötet presenteras en statistik för
2006-2009 gällande jakt- och utställningschampionat. Statistiken bygger på tillgängliga
uppgifter på SKKs hunddata. Statistiken presenteras på två sätt, en version med alla
hundar som erhållit championat, dvs. även utländska, och en med endast
svenskregistrerade hundar.
Statistiken bifogas som bilaga till protokollet.
§ 7 Kriterierna för hanhundslistan gicks igenom på § 4. Publicering på hemsidan sker
omgående och i tidningen Beagle så snart som möjligt.

§ 8 Övriga frågor
1) Medlemskontroll vid nyttjandet av valplådan och kennelregistret på hemsidan.
För att undvika att uppfödare som inte är medlemmar nyttjar våra tjänster föreslår AK
att de som vill annonsera i valplådan eller vara med i kennelregistret, i fortsättningen bör
uppmanas att ange medlemsnummer. Detta kan genomföras genom att medlemsnummer
efterfrågas i formulären på hemsidan
2) Slarvigt angivna meriter i valpannonser.
På några valpannonser under våren har ofullständig meritering angetts.
Ingemar lägger in en rad på sidan som påminner om detta.
3) Anordnandet av ett möte med representanter från norska och finska
avelskommittéerna vid Nordiska mästerskapet i Hassela 18-19 november.
Ingemar kontaktar de norska och finska kommittéerna för att undersöka intresset.
Erik och Hasse kollar upp möjligheten att delta om mötet arrangeras.
§ 9 Nästa möte hålls torsdag den 21 oktober 19.00 via Skype.
§ 10 Mötet avslutas och Ingemar tackar för visat intresse.
Justeras
Monica Hilton.
Protokollet justerat i original.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock
bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

