Dagordning AK 2019-06-18
Deltagare: Mattias, Magnus Bram.
Telefonmöte, 08–124 107 04, kod: 148419#

I.

Telefonmötet öppnas
a. Mattias är protokollförare
b. Föregående protokoll gick igenom och följdes upp.
Lågt antal spårprov på grund av det dåliga vädret. Magnus
meddelar att det är en förhållandevis hög andel anlagspår
som inte är godkända. Vi beslutar att följa upp detta genom
att kontrollera ålder på de ej godkända hundarna för att se
ifall det är unghundar eller injagade hundar. –Hänskjuts
till nästa möte då Magnus varit sjuk.
Svenska domare mäter, internationella gör det inte vad vi
kan se. Magnus tar fram statistik som styrker detta. –
Hänskjuts till nästa möte. – Enbart nationella tävlingar mäts enligt
SKK. Mattias tar frågan vidare till Österike.

II.

Statistikansvarig redovisar
a. Magnus redovisar statistik. – Magnus skickar statistik enligt normalt
förfarande, imorgon pga sjukdom.
b. Magnus redovisar Cert utan provmerit – Magnus skickar statistik
enligt normalt förfarande, imorgon pga sjukdom.
c. Uppföljning förbättring av barnbarn statistiken – Läggs på is i
avvaktan på att Eva kollat igenom årsrapporten.

III.

Informationsansvarig redovisar:
a. Bram redovisar ny avelsgodkända hundar:
Ingen ny hane, 2 nya tikar . Lussi och Lea.
b. Artiklar till tidningen.
Mattias skriver en artikel som inte blivit skriven än.
Bram ser ifall han kan få någon som startat på prov att skriva en
artikel om sin upplevelse.

IV.

Sammankallade redovisar
a. Nya parningsförfrågningar.

b. 1 nytt sjukdomsfall.

V.

Mattias informerar om retroaktiv registrering av Labrador.

VI.

RAS
a. I start fasen.
b. Bram börjar snickra på en enkät.

VII. Övriga frågor
a. NCL – ATAXI – Magnus undersöker enkäten om betalning gäller
bägge proverna. AK beslutar att föreslå att styrelsen skickar två
separata ansökningar trots att bägge proverna utförs samtidigt.
b. AK årsbok. – Hänskjuts till nästa möte då medlemmarna i AK
behöver avgöra ifall den ideella kraften finns.
c. Schweiz 2019 – Mattias försöker etablera kontakt med Hörr och
Urak angående utbyte av datasystem. Mattias ser till så att inbjudan
nås till Bram och Magnus.
d. Uppfödarlista – Mattias lyfter förslaget till styrelsen vid nästa möte.
e. Hall of fame – AK godkänner utkastet och bollar vidare frågan till
Webbmaster.
f. Gemensamt system för protokollföring av provresultat diskuterades.
AK rekommenderar inte det nya systemet.

VIII. Nästa Möte
a. Mattias kallar till möte i början av September.
b. Mötet avslutas
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