
Minnesanteckningar från AKs telefonmöte den 17 oktober 2012. 
 
Möte nr 5/2012 
 
Närvarande: Leslie-Anne Bergqvist (sammankallande), Siw Westerlund, Annika Malmhäll 
och Kathleen Berggren 
 
Meddelat förhinder: 
 
1. Mötets öppnande. 
Leslie-Anne hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Föregående mötes minnesanteckningar. 
Föregående mötes anteckningar gicks igenom. 
 
3. AKs medverkan på huvudstyrelsens konferens 
Leslie-Anne redogjorde för vad som blev sagt vid mötet med huvudstyrelsen vid deras 
arbetshelg på Örgryte Hotell den 6-7 oktober 2012. Sammankallande i AK var inbjuden den 6 
oktober. 
Nils-Olof Bratt ska boka hotell och konferenslokal till både årsmötet i mars 2013 och till 
avelskonferensen i november 2013, för att vi ska få bästa möjliga pris. Försöka hitta ett hotell 
i närheten av Jönköping. 
 
4. Farfarskurva. 
Annika är klar med farfarskurvan. Hon har räknat på 20 hundar och gjort en kurva på antal 
barnbarn och en kurva på antal kullar. Vi presenterar det i julnumret av Bulletin. 
 
5. Uppfödar- / Avelsträff. 
Planerar att genomföra denna den 16-17 november 2013. 
Dag 1: Föreläsning av en veterinär. 
Dag 2: SRD  
 
Vi har fortfarande inte fått någon budget från huvudstyrelsen. För att vi ska kunna börja jobba 
med avelskonferensen får vi gå på dom gamla siffrorna från 2006 och räkna upp den med ca 
40%, så ska det förhoppningsvis räcka. Det är hög tid att boka veterinärer och föreläsare. 
 
6. Övriga frågor. 
Ytterligare en gång har AK inte fått post som berör oss. Vi missade på grund av detta en kurs 
i SKKs regi. 
 
Huvudstyrelsen har påpekat att det ligger fel rasstandard ute på hemsidan, men den hemsida 
som AK sköter har den nya standarden. Däremot finns det en felaktig rasstandard på 
huvudsidans länk "Länkar till andra klubbar", men den sidan kan AK inte påverka. 
 
AK har aldrig administrerat huvudsidan. Det enda AK har haft ansvar för, och administrerat, 
är sin egen sida. 
 
7. Mötet avslutas. 
Mötet avslutas. Leslie-Anne kallar till nytt möte, via mejl, om ca 1 månad. 
 


