AK Protokoll
Datum: 2016-02-02
Plats: Telefonmöte

Närvarande

Camilla Gääw
Chatarina Linde Forsberg
Frida Norell
Ingemar Zentio

Anmält förhinder:

Björn Norlin

§1

Mötets öppnande
Camilla förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna, speciellt välkomnades ny
ledamot i AK Frida Norell.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av mötes sekr.
Ingemar valdes till sekreterare för dagens möte.

§4

Val av justerare
Camilla valdes till att justera dagens protokoll

§5

Avelsträff i Finland sommaren 2016, vem åker, finansiering mm.
Finlands Beagleklubb har bjudit in till en avelsträff. AK tycker att det är intressant, dock
saknas kostnadsförslag och hur man framöver ska gå vidare med detta. Frågan
hänskjuts till BCS för vidare handläggning. Om vi ska delta så krävs det att det
budgetars samt att frågan om vårt deltagande får bli en BF fråga.

§6

Brev till alla uppfödare om att de ska uppdatera sina uppgifter.
Camilla har tagit fram ett förslag till skrivelse, ledamöter i AK ombeds att komma med
synpunkter till Camilla om brevets innehåll. Beslutades att Camilla och Ingemar jobbar
vidare med detta och tar fram ett färdigt förslag till nästa möte.

§7

Har fått förfrågan på en uppfödare träff, är det något som vi kan anordna, lokalt?
Frågan diskuterades och uppdrogs åt Camilla att titta vidare på ett upplägg, eventuellt
uppfödare träffar inom våra regioner.

§8

Flera fall av Aseptisk meningit har AK fått information om, vart står vi i frågan. Samt
även Cherry Eye, flera fall i år.
Diskuterades hur vi ska gå ut med information om dessa problem. Beslutades att vi ska
lyfta fram den dokumentation som finns, mer på hemsidan. Samt att lägga till
uppgifterna i RAS vid nästa uppdatering. Beslutades även att Camilla följer upp och
dokumentera de fall där dessa problem är konstaterade.

§9

Uppdatera kriterierna för tik/hanhundslistan, syftet med listan, sak vi lägga in
hundar utan ägarens tillstånd (tel. nr, namn mm)
Beslutades att listorna ska fortsättas att uppdateras som tidigare. Uppdrogs åt Camilla
att se över listorna samt att plocka bort de hundar som inte längre är aktuella.

§ 10

Ny medlem i AK
Frida Norell har glädjande för AK, tackat ja till att ingå i kommittén. Beslutades att
föreslå BCS Frida som ny ledamot i AK.

§ 11

Övriga frågor
•
•

§ 12

Beslutades att Camilla skriver verksamhetsberättelse för 2015 och skickar den
till sekr. i BCS
Beslutades att Camilla uppdaterar tik/hanhunds listor, plockar bort de hundar
som enligt tidigare beslut inte ska vara med på listorna. För tikar de som är
äldre än 7 år samt hanhundar äldre än 10 år

Nästa möte
Inget nytt datum bestämdes för nästa möte.

§ 13

Mötet avslutas
Camilla tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Justerare

Ingemar Zentio

Camilla Gääw

