Protokoll från Avelskommitténs möte den 16 augusti 2011 kl 19.00, via Skype

Deltagare: Ingemar Zentio, Hasse Eliasson, Erik Nilsson, Catharina Linde Forsberg.
Anmält förhinder: Monica Hilton
.
§1

Ingemar Zentio hälsar alla välkomna till mötet.

§2

Till sekreterare för mötet valdes Hans Eliasson

§3

Till justeringsman valdes Catharina Linde Forsberg

§4

Föregående mötesprotokoll.
•

Från föregående möte fick Ingemar i uppdrag att skriva ihop ett förslag
på information som kunde skickas till de som har beaglar som
konstaterats vara anlagsbärare. AK är överens om att Ingemar formulerar
om brevet och skickar ut det till AK för godkännande.

•

Catharina fick i uppdrag att skriva en artikel om MLS för införande i
nästa nr av Beagle, med ytterligare information av vikten att testa sina
hundar inför avel.

•

Catharina har fått in fler prover till forskning av aseptisk meningit samt
till forskning av krokiga ben ”kondrodystrofi”.

•

Erik N kommer att gå igenom Ras och föreslå ändringar där det behövs,
bland annat tillkommer skrivningar om MLS.

•

Ingemar och Erik kommer att ta fram ett förslag till avelskonferens
preliminärt är planerad till våren 2012.

•

Erik kollar upp med LA hur det fungerar i respektive lokalavdelning med
valpförmedlare och domaransvarig, Ingemar skickar kontaktlista till
lokalklubbar till Erik.

•

Hans och Erik har börjat arbeta fram ett förslag till unghundsgranskning

§5

Förstudien IT-Stöd för specialklubbar
Förstudien om IT-Stöd för specialklubbar. AK är positiv till förstudien.
Framkom önskemål om det skulle gå att söka på egenskaper som bedömts på
drevproven som exempelvis sök och skall. Ingemar meddelar Claes-Göran AK:
önskemål.

§6

Inga övriga frågor

§7

Nästa möte andra halvan av oktober.

§8

Mötet avslutande. Ingemar tackade för möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Hans Eliasson

Justeras
Catharina Linde-Forsberg

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

