AK Protokoll
Datum: 2017-09-21
Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Ingemar Zentio
Camilla Gääw

§1

Ingemar öppnade mötet.

§2

Ingemar o Camilla justerar protokollet gemensamt.

§3

RAS ska uppdateras, beslutades att Ingemar går igenom befintlig RAS och ser över vilka
uppgifter som bör uppdateras samt förslag till eventuella förändringar. Därefter delar vi
upp RAS i två delar och jobbar med varsin del. Förslaget till nya RAS skickas till BCS för
synpunkter och AK:s förslag är att vi därefter skickar ut RAS på remiss till LA.

§4

Uppdateringar av han/tik listorna. Listorna ska löpande allt eftersom drevprovsresultat
uppdateras på hemsidan, beslutades att Camilla ansvarar för detta.

§5

Ansökningar av bruksavelspris, m.f.l . Ingemar informerade om tidigare BCS beslut att det
numera är AK:s uppgift att granska dessa ansökningar. Beslutades att I nästa nummer av Beagle
och på hemsidan informera om att samtliga ansökningar ska skickas till Camilla, därefter
granskar vi dessa gemensamt I AK.

§6

Se över kontaktuppgifter med uppfödare. Beslutades att som målsättning ha detta klart I början
av 2018.

§7

Beagle enkät 2017 ( tillsammans med Finland o Norge) I November. Här behöver AK hjälp med
sammanställningen, förslag på person som AK frågar om dom vill hjälpa till med detta
diskuterades. Beslutades att Ingemar kontaktar tar kontakt och återkommer.

§8

Hur ska vi öka på samarbetet med de lokala avelsråden/lokalavdelningar. Frågan diskuterades
och ett förslag som vi ska undersöka mera är att eventuellt ha ett utskick med AK-nyheter en
gång I kvartalet.

§9

Hemsidan: Beslutades att Ingemar ordnar med inloggningsuppgifter till Camilla för sitt arbete
med tik/hanhundslistorna.

§ 10

Valpförmedlare: Beslutades att Camilla återigen tar på sig uppgiften som central
valpförmedlare. Ingemar ändrar på hemsidan och meddelar RedK denna förändring.

§ 11

Nästa möte: November 2017

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SBIK/BCS
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