Protokoll fört vid AK-möte i Upplands-Väsby lördagen 12/4-2008.
Närvarande: Monica Hilton, Hans Eliasson och Ingemar Zentio.
§1
Monica förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.
§2
Till protokollförare valdes Ingemar och Hans valdes till att justera protokollet.
§3
Arbetsordning för AK, denna punkt flyttas till nästa möte.
§4
Hanhundslistan.
• Förslag om att ett utskick till hanhundsägare om antalet kullar som är
genomförda med deras hundar. Detta brev skickas ut när hanhunden har fått 5
kullar. Även utskick till hanhundsägare som har hanhundar som har 50st
avkommer (eller för helbröder 70st tillsammans).
• Utlandsregistrerade hanhundar. Det åligger ägaren att själv anmäla sin hund för
att denna ska komma in på hanhundslista, samt att ägarna uppdaterar hundens
uppgifter.
• Antal starter på jaktprov bör läggas in på hanhundslistan.
• Eventuella förändringar på hanhundslistan ligger på is tills efter BF. (HDfrågan)
§5
Valpförmedling:
• Besvara remiss från SKK, om vi har några synpunkter på denna remiss ska vi
meddela Monica. Monica föredrar remissen samt sammanställer våra
synpunkter på BCS möte.
• Ansvarig för förmedling Monica Hilton
• Valpkullar till hemsidan ansvarig Monica Hilton
§6
Avelsrådgivning:
• Utforma en blankett, Monica kollar upp om den gamla blanketten som tidigare
användes finns kvar.
• Viktigt att vi pratar samma språk så att den information som kommer från AK
inte skiljer sig åt.
• Vi ska ha mer samarbete med de lokala avelsråden så att vi kan hänvisa till
lokalt avelsråd.
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§7
Information från AK i Beagle och på hemsidan:
• Ansvarig för att rätt informationen från AK kommer till redaktionen för Beagle
och hemsidan, Hans Eliasson
• Hans E även ansvarig för att uppdaterad information från SKK angående
grundregler/övrig aktuell info från SKK finns på hemsidan samt införs vid behov
i Beagle.
§8
LA-avelsråd:
• Vi ska utveckla samarbetet med de lokala avelsråden.
• Ingemar uppdaterar kontaktlista med de lokala avelsråden.
• När kontaktlistan är klar ska vi ta en personlig kontakt med avelsråden lokalt.
§9
RAS:
• RAS är nu fastställt.

• Avelsprogrammet ska flyttas till rullgardinen på hemsidan fliken (Avel) ansvarig
för detta Monica.
§ 10
Övriga frågor:
• S30119/2001 Hjärtebos Astor (tigrerad) har 2 kullar hur många avkommor är
tigrerade. Hans E kollar upp detta och återkommer.
§ 11
Nästa möte: Eventuellt ett möte i samband med BF.
§ 12
Monica förklarade mötet avslutat.
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