Protokoll fört vid AK-möte i Upplands-Väsby lördagen 7/2 2009
Närvarande: Monica Hilton, Hans Eliasson och Ingemar Zentio.
§ 1 Monica öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§ 2 Protkollförare Ingemar och Hasse justerar protokollet.
§ 3 Föregående protokoll:
• Kontaktlista LA avelsråd Ingemar har snart denna lista klar.
• Avelsprogrammet på hemsidan KLART
§ 4 Hanhundslista:
• Funderingar på om vi ska ha den som den är eller endast ha A+B , samt att
antal starter på drevprov finns med. Om en hund har fått G är det viktigt
att detta finns med.
§ 5 Kriterier valpförmedling:
• Föreslås vara enligt de kriterier vi har idag. Samt att varje uppfödare
ansvar för sina val av parningar.
§ 6 Tiklista:
• Hasse och Ingemar tar gemensamt fram ett förslag till en sådan.
§ 7 Kriterier för Hamiltonplaketten:
• Bordlägges tillsvidare (vi tittar vidare på detta hemma)
§ 8 Användningen av avelshundar, Statistik över avelshundar, SKK,s Beagledata.
• Ingemar kollar med Andreas Hallengren hur dom gjorde tidigare samt
kollar med SKK angående inloggning till Beagledata.
§ 9 Intern arbetsordning:
• Enligt tidigare protokoll.
§ 10 Avelsrådskurs steg 2:
• Enligt SKK ser dom helst att man ska ha gått steg 1 innan man går på steg
2, enligt Karin Drotz på SKK planerar dom att ha en kurs för samtliga
jakthundsraser i början på nästa år. Vi planerar att gå på denna.
§ 11 Formulär för avelsrådgivning:
• Ingemar tar fram ett förslag till text, som senare ska publiceras i Beagle.
§ 12 Brev till hanhundsägare:
• Ett brev till hanhundsägare vars hundar har mer än 50 avkommor (70st
för helbröder) Mall för detta finns hos Monica.
§ 13 Hur få fler avkommor till bedömning på utställning och drevprov. Skriva om
bästa Rå-Ha och Rävhund:
• Hasse tar fram förslag till text som ska in Beagle nr 3 samt på hemsidan.
§ 14 Utländska champions på hemsidan:
• Skriva om vad som gäller för dessa på hemsidan, Monica fixar detta.
§ 15 Kriterier för bruksavelspris:
• Detta tittar var och en vidare på hemma och återkommer till nästa möte.
Vi ska ta fram en mall för detta (det finns en tidigare ansökan från en
uppfödare som kan vara till hjälp Sibejas Kennel)
§ 16 Kriterier för bruksuppfödarpris:
• Se § 15
§ 17 Övriga ärenden:
• På hemsidan ligger statuter för unghundspris där det felaktigt står att
tävlingen är avsedd för hundar mellan 9-24 månader. Detta är fel det skall
stå mellan 15-24 månader. Vi gör TK uppmärksammade på detta
• Vi ställer oss bakom Bengt Wärnbäcks skrivelse dat. 090121 ang. ändring
poängberäkning gällande riksdiplomet.

§ 18 Mötet avslutas med att Monica tackar för visat intresse och ett bra möte.
Vid protokollet Justeras:
Ingemar Zentio Hans Eliasson
Protokollet justerat i original/IZ
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats
kan dock bli föremål för ändring av SBlK/BCS.

