Laikaklubbens styrelsemöte över telefon 9/5 2012
Deltagande: Magnus Jensen, Håkan Åberg, Thomas Dahlqvist, Carro Åkersten, Mattias Mattson,
Niklas Henriksson. Inbjudna men ej närvarande: Mattias Ringström & Daniel Cedering

1. Magnus öppnar kvällens möte och hälsar välkommen.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Till justerare valdes Håkan Åberg och sekreterare Carro Åkersten.
4. Föregående protokoll godkändes.
5.
A. Ekonomi. Lena gör rapport för första kvartalet. Bra medlemsantal. En påminnelse, sen sluta
skicka bladet, ytterligare avstämning i juni. 50 keps, 50 t-shirts inköpta. Diskussion om
shopen, en nystart ska göras med mer profilkläder. Tryckerier kontaktas och en inventering av
shopen kommer att göras under Värmlandsträffen.

B. SÄK’s årsmöte. Information från Magnus och Thomas om vad som behandlades, mycket
diskussioner hade varit om förslaget på gemensamma nordiska jaktprovsregler. Efter stängd
röstning slutade det med ett Nej. Laikaklubbens ståndpunkt var Ja. Avslag på Laikaklubbens
motion om att endast en domare istället för alla dömer BIS, men motionen arbetas om för att
kunna bestämma i förväg och informera i PM vem som dömer. Förslag på nytt system för HDstatusar, istället för ex. HD A på båda föräldrar ska man se till flera individer i stamtavlan och
göra ett HD-index. Gråhundsklubben är ny rasklubb under SÄK.

C. Rapport AK. Magnus informerade om nya avelsgruppen under SÄK. Styrelsen beslutade
enhälligt att Andreas Olsson representerar Laikaklubben på denna post. Daniel Cedering blir
ordförande i AK och samarbetar med Andreas och Håkan Åberg som är styrelsens
representant i Avelskommitten. Håkan informerade om avelskonferens i Stockholm som han
och Olle Boson var på. Information om en studie om ärftligheten i de olika momenten på
jaktprov. Som mest 8% var ärftligt och det var skall i Drevrarnas fall. Fler studier ska göras på
bland andra Jämthundar. Enligt genetikern ska det finnas ett blodprov som kan avgöra om
hundar är anlagsbärare/sjuka i epelepsi eller friska. Genetikern ansåg även att våra regler om
HD/AD-röntgen var ”överkurs”, vi har inga problem med det i Laikaraserna. Vårat RAS togs
upp, det bör absolut diskuteras under tidens gång, inte bara inför revidering. Revidering kan
också göras under RAS-tiden. Och det är ett beslut sen tidigare på att styrelsen bestämmer
hur AK ska arbeta!

D. Laikabladet. Manusstopp 1/6. Information om Rättvik, lotteriet och båda mästerskapen ska
med i Laikabladet. Gärna in med bilder och berättelser!

E. Tullgarn. Laikalubben kommer att finnas där under alla 3 dagar, huvudansvarig Johan
Fornander. Matteus finns på plats med shopen. Frivilliga ur styrelsen och medlemmar är
välkomna att hjälpa till. För inträde och P-biljetter kontaktas Johan F.

F. Sponsorläget. Lämnas då Mattias Ringström inte är närvarande.

G. Junsele. Stort intresse för att vara med! 32 hundar till björnprovet och andra aktiviteter i
form av spår, vajerbjörn kommer att anordnas. Välkomnande torsdag kväll. Laikaavel, besök
av 2 lydnadsinstruktörer, grilla, och mycket Laikasurr blir det över hela helgen. Vi pratade om
att ta rätt på de hundar som gått 30-40 poäng, eller 35-40 på björntestet för att ta fram de
som ändå skäller björn men inte blivit godkända för att värna om rovdjursskkärpan.

H. Rättvik. Stugor bokade, tältplatsen inte helt klar än. Lotteriet kommer att hållas i av Mattias
Mattson. Alla hjälper till med priser till lotteriet.

6. Inga övriga frågor
7. Nästa möte. Fredag 6 juli i Junsele
8. Magnus tackar och avslutar mötet.
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