Protokoll 2018-05-15 AK, kl 19:00
Deltagare: Bram, Magnus, Mattias.
1.
Vi diskuterade vilken statistik vi skall redovisa. Både årsvis och via tidningen samt för vårat eget
arbete.
Magnus förslår att vi skall statistik föra hur stor del procent av hundarna som blir mätta, så vi kan
följa upp gentemot SKK.
Vi beslöt att Magnus redovisar provresultat samt championat i tidningen.
Magnus föreslår att vi skall titta på möjligheten att göra en årsbok.
Magnus föreslår att vi tipsar tidningsredaktören om avelsgodkända plus hundar så att denna kan
uppmärksamma/intervjua ekipaget.
Vi beslöt att kolla på att förbättra barnbarn statistiken.
Vi går igenom Magnus arbetsuppgifter, och diskuterar hur dessa skall genomföras. Magnus känner
att allt är under kontroll.
2.
Vi går igenom Brams arbetsuppgifter samt hur de skall utföras. Bram känner att han har koll.
Bram kommer gå ut med en fråga om vad medlemmarna vill se i tidningen som är avelsrelaterat.
Bram kommer ta kontakt med Jerker för att se vad han behöver.
3.
Vi går igenom Mattias arbetsuppgifter. Inga konstigheter.
Övriga frågor:
NCL: Magnus redovisar NCL. Han jobba rmed en ansökan för hälsonivå 1. Mattias skall lämna in en
kartläggning för övriga klubbar i Europa. Magnus skriver en artikel till tidningen om NCL test.
RAS: Mattias informerar om RAS. Vi diskuterar lite hur arbetet med att revidera RAS kan se ut. Tills
nästa möte skall vi ha tittat lite på andra rasers RAS. Nästa möte tar vi ställning till ifall vi kan driva
projektet själva eller ifall det behövs en arbetsgrupp.
Antalet avkommor: Mattias lyfte frågan hur vi skall hantera hundar som har för många avkommor
enligt riktlinjer för avel. Formeln som genetiker rekommenderar säger att en hund inte skall ha fler
än 34 avkommor i vår population. I riktlinjer för avel står det 20 avkommor, vilket är lägre. Då det

krävs ett årsmötesbeslut för att ändra i riktlinjer för avel så går denna siffra att ändra tidigast 2019.
Det beslöts att de hundar som hamnar i gränslandet mellan 20 och 34 får ligga kvar på hemsidan då
de kommer bli godkända igen nästa år. Därtill så beslöts det att införa en hedersvägg för de hundar
som nytt maximalt antal avkommor alternativt avlidit, för att hedra hundens bidrag till rasen.
Nästa Möte: Mattias kallar till nytt möte i mitten av Juli.

