Protokoll AK-möte 2014-09-04
Närvarande: Sven Magnusson, Catharina Linde Forsberg, Camilla Gääw, Björn Norlin och
Ingemar Zentio.

§1

Mötets öppnande
Sven hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg om rasstandarden för Beagle från SKK tas
upp under punkt 4.

§3

Val av justeringsman och sekreterare för mötet.
Som justeringsman valdes Björn Norlin, och som mötessekreterare valdes
Ingemar Zentio.

§4

RAS-omarbetning och SKK rasstandard från SKK
•

SKK rasstandard för Beagle.
Catharina redogjorde för felaktigheter i rasstandarden vilket SBlK har framfört
till SKK utan resultat. Beslutades att frågan tas upp på nästa BCS möte.

•

Ras-omarbetning
Efter att vårt reviderade RAS inskickat till SKK 19 januari, efterlyste vi
godkännande från SKK/AK i juli 2014. Det visade sig att det hade hamnat
mellan stolarna hos SKK. Kontakt mellan Ingemar Zentio och Karin Drotz
resulterade i att SKK bad SBlK att komplettera med en del uppgifter.
Uppdrogs åt Catharina, Sven och Ingemar kompletterar med uppgifter om
rasens hälsa, släktskap, mentalitet/funktion, exteriör.
Uppdrogs åt Camilla att komplettera med hur det ser ut med
hanhundsanvändningen.
Målsättningen är att vi på nytt ska skicka in RAS till SKK senast den 1 oktober
2014.

§5

§6

Viktiga frågor att arbeta med NU
•

MLS
MLS problematiken diskuterades, beslutade att AK föreslår en uppstramning
gällande kravet för valpannonsering på hemsidan och i Beagle ska vara känd
MLS status på båda föräldradjuren. Frågan hänskjuts till BCS för beslut.

•

Hanhundsanvändningen i avel
Behövs riktlinjer för hanhundsanvändnigen ses över? Beslutades att Sven ser
över detta och återkommer med förslag till eventuell förändring.

•

Löshet/Skallfrekvens
Konstaterades att med de nya drevprovsreglerna får vi en bättre koll på detta.
Beslutades att Sven ser över ovanstående och kommer med förslag på hur vi
ska jobba vidare med frågan.

Avelsrådgivning
Beslutades att Camilla blir ansvarig för avelsrådgivning och valpförmedlingen med
hjälp av Ingemar.
Uppdatering av ovanstående hos Jakt tidningarna ska ses över och göras aktuella.
Beslutades att Camilla fixar detta.

§7

Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden.

§8

Nästa möte
Ej fastställt.

§9

Mötets avslutande
Sven tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare

Ingemar Zentio

Björn Norlin

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.

