Arbetsordning för Svenska Beagleklubbens Avelskommitté (AK)
SBlK: s Avelskommitté utses av och ansvarar inför BCS.
Avelskommitténs ansvarsområden är rasens avelsstrategi (RAS) och
avelsrådgivningsverksamheten.
Antalet ledamöter i AK kan variera, beroende på behovet vid varje tidpunkt.
Det kan vara en styrka att representanter från region norr, mitt och syd ingår (se
vidare vid punkten Regionala representanter)
AK skall bereda ärenden rörande rasens avelsstrategi (RAS) och den kontinuerliga
uppföljningen av denna.
AK skall också bereda ärenden som rör championatsbestämmelserna. AK skall ha ett
nära samarbete med SBlK: s Jaktprovskommitté (JpK), Utställningskommitté (UtsK)
och Redaktionskommitté (RedK)
.
AK skall bereda ärenden som rör avelsråds- och uppfödarkonferenser och vara BCS
behjälplig vid genomförandet av dessa.
AK ansvarar för att kontinuerligt inhämta avelsrelaterad information från SKK m.fl
och för att uppdatera och hålla informationen aktuell på SBlKs hemsida, samt för att
informera om avelsfrågor i Beagle och på hemsidan.
AK ansvarar för den övergripande avelsrådgivningen, samt hänvisar
medlemsförfrågningar I första hand till de lokala avelsråden där
hanhunden eller tiken finns.
AK ansvarar för kontakten med och informationen till de lokala avelsråden, och för att
förse dessa med information om hunddata/avelsdata hos SKK.
AK ansvarar för upprättandet av en hanhund/tik listorna och att dessa uppdateras
regelbundet,
I ansvaret ligger också att skriftligen informera de hanhunds och tikägare vars hundar
använts mer i avel än vad som föreskrivs i RAS om SBlKs gällande
rekommendationer för avelsutnyttjande.
AK ansvarar för SBlKs valpförmedling, och för att publicera information om aktuella
valpkullar i Beagle och på hemsidan.
AK bereder ärenden rörande SBlKs Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris samt
övriga priser, och ansvarar för att tillsammans med Jaktprovskommittén granska
inkomna ansökningar.
.
AK upprättar årligen en budget för sin verksamhet.
AK:s verksamhet skall redovisas i form av mötesprotokoll samt en årsberättelse. AK
bör ha minst ett sammanträde varje verksamhetsår, vid behov flera. Protokollen i
original skall arkiveras hos SBlKs sekreterare.
Övriga handlingar och dokument skall av AK arkiveras enligt SKKs regler.
Årsberättelsen skall redogöra för AK:s aktiviteter under året och belysa eventuella
trender eller problem.

.
Regionala representanter
De regionala representanterna skall vara AK behjälpliga med att få in information om
avelsverksamheten inom sin region, och för att förmedla information om beaglar som
kan tänkas vara av intresse för avel. De regionala representanterna skall vid behov
vara ett stöd för de lokala avelsråden i regionen.

