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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2016-04-06. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Annica Uppström (ordf.), Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta, 
Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp, 
och Petra Waleij. 

Anmält förhinder:  

Katarina Petersson och Linda Andersson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 31 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 

§ 32 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 33 Fastställande av dagordning 

Den föreliggande dagordningen fastställdes. 

 

§ 34 Föregående protokoll 
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§ 11 föranledde en kort diskussion om det vidare arbetet med frågan om tandförlust 
hos xoloitzcuintle (mexikansk nakenhund) och avel med hundraser som bär på 
defektanlag.  

Kommittén informerades om att Svenska Dalmatiner-Sällskapet hade kallats till möte 
med representanter från AK i enlighet med § 12. 

Därefter lades protokollet till handlingarna.  

 

§ 35  Bordlagda ärenden 

AK hade, på föregående möte, bordlagt två ärenden.  

§ 17 var en ansökan om krav på känd mental status alternativt genomförd BPH för 
registrering av cane corso. AK hade beslutade att skicka frågan ytterligare ett varv till 
rasklubben samt till KHM innan beslut kan fattas. 

§ 18 var ansökan om ändring i Registreringsreglerna för Svenska Brukshundklubbens 
raser. Ytterligare information hade kommit in från specialklubben nära inpå AKs möte 
och kommittén önskade att KHM skulle ta del av den informationen och sedan komma 
med ett yttrande till AK innan beslut kan fattas.  

AK beslutade att behandla ovan ärenden senare under dagordningen.  

 

§ 36  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén för de första två månaderna 
2016.  Kommittén konstaterade att det inte fanns mycket att notera då förändringar i 
ingående och utgående balans varit mycket små. Den ekonomiska rapporten lades till 
handlingarna efter genomgången.  

 

§ 37 Ansökan om ny ras 

SKKs centralstyrelse hade, via protokollsutdrag, överlämnat ett ärende till AK avseende 
en ansökan från Svenska Miniature American Shepherdklubben om att erkänna 
american miniature shepherd som ras för registrering i Sverige.  

Rasen erkändes nyligen av American Kennel Club, AKC. AK tog del av klubbens ansökan 
med tillhörande bilagor med information om rasens historia, rasstandard samt den 
svenska klubbens arbete med rasen.  

AK konstaterade att miniature american shepherd i det mesta är lik en australian 
shepherd som också är dess ursprung. Uppfattningen är att storleken är det som skiljer 
populationerna åt. I den inkomna ansökan saknade kommittén underbyggd 
information om förekomsten av rasen i Europa.  

AK kunde inte se att det tillgängliga underlaget motiverar att bifalla klubbens ansökan. 
FCIs medlemsländer är generellt restriktiva med erkännande av nya raser eller 
rasvarianter särskilt om de är snarlika en redan existerande ras.    
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AK noterade att det kan finnas möjlighet att godkänna miniature american shepherd 
som en storleksvariant av australian shepherd med samma standard och med 
möjlighet att para mellan varianterna.  

Det finns en mall att följa innan en ny ras, som inte är erkänd av FCI, kan erkännas. Den 
innefattar bland annat att ärendet ska behandlas av Nordisk Kennel Union, NKU. 

AK föreslog att rekommendationen från SKK till NKU ska vara att inte erkänna 
miniature american shepherd för registrering som egen ras.  

Punkten förklarades omedelbart justerad. 

  

§ 38 Utvärdering av hälsoprogram för russkiy toy 

Det förelåg en utvärdering från Svenska Russkiy Toy Klubben avseende hälsoprogram 
nivå 2 med krav på känd status före parning. Beslutet om hälsoprogram trädde ikraft i 
och med att rasen registrerades i Sverige 2006. Rasklubben har utvärderat perioden 
2000 till 2015 och kommit fram till att man önskar att hälsoprogrammet ska fortlöpa.  

AK beslutade att hälsoprogram på nivå 2 för patella hos russkiy toy skulle få fortlöpa 
samt att ny utvärdering ska göras efter ytterligare 5 år. AK påminner om att 
hälsoprogrammen inte är tidsbestämda utan generellt fortlöper till klubben begär 
något annat. 

 
§ 39 Nyhetsbrev 

AK tog del av statistik för det senast nyhetsbrevet som skickas från AK i samarbete med 
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén.  

Statistiken visade på relativt hög frekvens av öppnade nyhetsbrev och genomgående 
stort intresse hos mottagarna för regelverk och utbildning. Kommittén diskuterade 
möjliga förbättringar i kommande nyhetsbrev för att ytterligare bättre nå ut till 
uppfödare med viktiga nyheter.   

  

§ 40 Beslut om arbetsutskott i kommittén 

AK beslutade att Annica Uppström och Elisabeth Rhodin ska utgöra kommitténs 
arbetsutskott. 

 

§ 41 Härstamningskontroll för registrering av valpar 

För ett antal raser krävs härstamningskontroll för registrering av valpkullar. Petra 
Waleij, chef för SKKs registreringsavdelning, anförde att det inte längre finns någon 
mening med den nuvarande härstamningskontrollen för saarlos wolfhond och 
ceskoslovenský vlciak.  

Kravet på härstamningskontroll för registrering av valpar av dessa raser kom till för att 
säkerställa att det inte fanns varg i nära led bakom valparna. I Sverige registreras i snitt 
en kull om året av saarlos wolfhond och ceskoslovenský vlciak.  
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Ledamöterna var eniga om att det inte längre föreligger något behov av 
härstamningskontroll vid registrering av ovan raser.  

AK beslutade att ta bort kravet som innebär registreringsförbud för svenskfödd 
avkomma som ej är ID-märkt och härstamningskontrollerad genom DNA-analys. En 
sådan kontroll kan alltid göras oavsett ras om SKK anser att det föreligger anledning.  

Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan.  

 

§ 42 Information på skk.se om anomalier hos hund 

AK har, främst genom Maija-Leena Eloranta, påbörjat en uppdatering av informationen 
om anomalier hos hund med hänsyn tagen till de många nya rön som kommit fram under de 
senaste åren. 
Sammanställningen har tidigare kallats Anomalex och skapades ursprungligen av Berit 
Wallin-Håkansson på 1990-talet. Då arbetet är omfattande tar en uppdatering mycket 
tid i anspråk men arbetet är planerat att slutföras under 2016. Resultatet kommer att 
göras tillgängligt via SKKs webbplats och vara fritt för alla att ta del av.  

Maija-Leena Eloranta redogjorde för hur arbetet fortgått. Kommittén diskuterade hur 
omfattande antalet diagnoser bör vara samt hur det färdiga materialet ska presenteras 
på bästa sätt. 

Maija-Leena Eloranta kommer att fortsätta färdigställandet med hjälp av Åke 
Hedhammar och Sofia Malm. 

 

§ 43 Ögonintyg 

AK förevisades det arbete som pågår med att jämföra SKK/SSVOs ögonintyg med det 
internationella ECVO-intyget.  

Ett antal ögonspecialister har under en period fyllt i båda dessa ögonintyg för att man 
ska bilda sig en uppfattning om skillnader och likheter för veterinärer och djurägare vid 
användandet av de olika intygen. De ögonintyg som generellt används i Sverige kan 
anses tillvarata mycket värdefull information om en individ som sedan används i 
avelsarbetet.  

AK tackade för ett bra arbete och gav sitt stöd till Avdelningen för avel och hälsa att 
fortsätta arbetet med ögonintygen som planerat. 

 

§ 44 Rasrelaterade projekt 

a) Kortskalliga (brakycefala) raser 

Projektet syftar till att arbeta proaktivt för kortskalliga rasers hälsa. AK ser sin 
roll i avels- och hälsoarbetet för dessa raser som central inom organisationen. 
Inom projektet har ett antal arbetsgrupper i samverkan med bla 
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Jordbruksverket, Veterinärförbundet och SLU, tillsatts för att bedriva arbete 
inom olika områden.  

Arbetsgruppen för utbildning önskar utöka utbildningen i avels- och hälsofrågor 
gällande brakycefala raser inom de berörda special- och rasklubbarna samt till 
uppfödare.  

AK förevisades en skrivelse från Helena Skarp som utgjorde underlag för vidare 
diskussion inom kommittén gällande hur man konkret ska komma framåt i 
arbetet för de brakycefala rasernas hälsa. Skrivelsen var en 
underhandsinformation som redogjorde för såväl kunskapsläget idag gällande 
kortskalliga raser, som avelsmål och konkreta verktyg för att generera 
hälsoförbättringar för desamma.  

Kommittén uttryckte sig positivt över skrivelsen och stödjer den arbetsgång 
som föreslås i dokumentet. Kommittén kunde konstatera att det nu pågår 
arbete på många håll inom projektet och att det krävs en organisationsplan för 
att få en konkret bild av vilka åtgärder som respektive grupp arbetar med. AK 
ser ett stort värde i att det pågående arbetet ska vara transparent och 
förståeligt för klubbar och uppfödare såväl som för kommittéer och berörda 
funktionärer inom organisationen.  

 

b) Cavalier king charles spaniel 

Helena Skarp och Sofia Malm redogjorde för det pågående arbetet och 
samarbetet med specialklubben som syftar till att uppdatera de rasspecifika 
avelsstrategierna (RAS) för rasen och i förlängningen förbättra rasens hälsa. 
Cavalier king charles spaniel har ett hälsoprogram för att minska rasens 
hjärtproblematik och revidering av hälsoprogrammet är en viktig del i arbetet 
med RAS.  

SKKs projektgrupp för cavalier king charles spaniel har haft flera möten med 
specialklubben och såväl SKKs som SCKCs representanter har arbetat för att ta 
fram ett förslag till förändring av hälsoprogram för cavalier.  

Vid tidpunkten för mötet hade projektgruppen inte lyckats enas kring ett 
gemensamt förslag till hälsoprogram.  AK tog del av en inkommen skrivelse 
med förslag till reviderat hälsoprogram från specialklubben samt av det förslag 
till reviderat hälsoprogram som SKKs representanter i projektgruppen i 
samverkan med expert från SLU inkommit med. Kommittén gick igenom 
samtliga dokument noggrant. Klubbens skrivelse och förslag till revidering av 
hälsoprogram föreföll ha lägre ställda krav för avel än projektgruppens förslag 
som skulle innebära en tydlig skärpning av befintliga krav. Klubbens förslag 
ansågs också vara väl komplicerat. Kommittén har tidigare konstaterat att en 
förbättring av rasens hälsa är ett måste och ansåg inte att klubbens förslag 
kunde vara en tillräcklig förändring mot en väsentlig förbättring. Dock ansåg 
kommittén att det kunde finnas möjligheter att i viss mån tillmötesgå klubben.  
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Projektgruppen fortsätter sitt arbete och AK uttalade att kommittén står 
bakom den linje som AKs representanter i projektgruppen arbetar efter och 
stöttar den planerade revideringen av rasens hälsoprogram avseende hjärta. 

AK förväntar sig att förslaget som kommittén ska ta ställning till på kommande 
möte genomsyras av en vilja att förbättra hälsan avseende hjärta hos cavalier 
king charles spaniel.   

 

§ 45 Ansökan om hälsoprogram för fransk bulldogg 

Det förelåg en ansökan från Fransk Bulldogg Klubb (genom Svenska 
Dvärghundsklubben) om att införa central registrering av hjärtljudsundersökningar. 

AK gick igenom ansökan samt tillgänglig statistik från Agria Breed Profile för fransk 
bulldogg. Kommittén kunde inte se att den befintliga statistiken stöder införande av 
hälsoprogram för hjärtfel. Det är av stor vikt att rasklubbar har sitt fokus på de 
problemområden som prioriterats i avelsstrategin samt de hälsoriskområden som 
ligger i topp i statistiken. 

SKKs avelskommitté beslutade att avslå ansökan.  

 

§ 46 Önskemål om ändring i registreringsregler för raser inom SBK (bordlagt 
ärende från AK 1-2016 § 18) 

Svenska Brukshundklubben, SBKs, förbundsstyrelse har inkommit med en ansökan om 
en revidering av registreringsreglerna för de raser som ingår i SBK. Specialklubbens 
kongress hade 2015 beslutat att man önskar att Känd mental status, enligt ny 
definition, ska vara ett krav för avelsdjur. Ansökan innebär att det från och med 2017-
01-01 ska krävas fullständig Mentalbeskrivning Hund med kryss i alla 33 positioner för 
föräldradjur (födda från och med 2016-01-01) vid registrering av avkomma av 
brukshundsras. Hund som ägare eller beskrivare avbrutit anses då inte ha Känd mental 
status. Om föraren avstår skott ska hunden ändå anses ha Känd mental status.  

SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om Registreringsreglerna men 
inhämtar Kommittén för hundars mentalitet, KHMs, åsikt i frågor som rör 
avelsrestriktioner för mentalitet. AK hade behandlat frågan på sitt möte 1-2016 men 
beslutade att återigen inhämta yttrande från KHM då nytt material i frågan hade 
inkommit från SBK. 

AK hade nu mottagit ett protokollsutdrag från KHM där man konstaterat att 
innebörden av SBKs ansökan om revidering av Registreringsreglerna är analog med vad 
som krävs för de raser inom SKK-organisationen som har krav om Genomförd BPH. 
Därigenom blir kraven likartade oavsett om det kravet är MH eller BPH. KHM hade 
därmed föreslagit AK att bifalla ansökan om ändring i Registreringsreglerna.  

AK gick igenom det inkomna materialet och förde en ingående diskussion i ärendet. 

Kommittén beslutade efter noga övervägande att bifalla SBKs ansökan om ändring i 
registreringsreglerna för raser inom SBK. 
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§ 47 Ansökan om krav på känd mental status för avel av cane corso (bordlagt 
ärende från AK1-2016 § 17) 

Den avtalsanslutna klubben Ras och avelsföreningen för Cane Corso, RACC, hade 
ansökt om registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som 
före parning ej har genomförd BPH eller känd mental status (MH).  

SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om registreringsreglerna men 
inhämtar KHMs åsikt i frågor som rör avelsrestriktioner för mentalitet. 

KHM hade behandlat frågan på sitt möte 1-2016 och beslutade att föreslå AK att möta 
RACCs önskemål och införa krav på genomförd BPH för registrering av cane corso. 
KHM förordade, i enlighet med ett AKs beslut (nr 5-2015 § 146), Beteende och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH.  

AK var, vid förra mötet, i sak positiva men beslutade att skicka tillbaka frågan till 
rasklubben och efterhöra om det är aktuellt med hälsoprogram på nivå 2 förutsatt att 
krav på genomförd BPH föreligger, men inte krav på känd mental status (MH).  

Kommittén hade till dagens möte mottagit klargörande från klubben att önskemålet 
var att införa ett hälsoprogram där båda beskrivningarna skulle möjliggöra registrering 
av avkomma och att klubben var tveksam till ett hälsoprogram på nivå 2 med krav på 
Genomförd BPH för registrering.  

AK beslutade att sända ärendet åter till KHM och föreslå dem att träffa klubben för att 
reda ut vilka möjligheter som finns och därefter återkoppla till AK.  

AK beslutade att bordlägga frågan och invänta yttrande från KHM.  

 

§ 48 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) Ras inkomna för revidering 

 American akita, Anna Uthorn 

 Borzoi, Maija-Leena Eloranta 

 Cirneco dell'etna, Maija-Leena Eloranta 

 Drentsche patrijshond, Kjell Andersson 

 Italiensk vinthund, Elisabeth Rhodin 

 Mastiff, Maija-Leena Eloranta 

 Norsk lundehund, Anna Uthorn 

 Old english sheepdog, Maria Dahlberg (Elisabeth Rhodin) 

 Spinone, Kjell Andersson 

 Rysk-europeisk lajka, Kjell Andersson 

 Västsibirisk lajka, Kjell Andersson 

 Östsibirisk lajka, Kjell Andersson 

 Tysk spets kleinspitz, Maria Dahlberg 

 Tysk spets mittelspitx, Maria Dahlberg 

 Tysk spets grosspitz, Maria Dahlberg 
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 West highland white terrier, Anna Uthorn 
 

b) RAS för fastställande 
 

 Bull- och miniatyrbullterrier, Maija-Leena Eloranta 

 Drentsche patrijshond, Kjell Andersson 

 Spinone, Kjell Andersson 

 Borzoi, Maija-Leena Eloranta 

 Mastiff, Maija-Leena Eloranta 

 Rysk-europeisk lajka, Kjell Andersson 

 Västsibirisk lajka, Kjell Andersson 

 Östsibirisk lajka, Kjell Andersson 

 Italiensk vinthund, Elisabeth Rhodin 

 Norsk lundehund, Anna Uthorn 

 Newfoundlandshund, Katarina Petersson 

AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

c) RAS för dogue de bordeaux 
AK gick igenom den inkomna avelsstrategin för dogue de bordeaux samt 
utlåtande från granskare Anna Uthorn. I avsnittet Hälsa har klubben redogjort 
för förekomsten av HD- och ED-belastade hundar i avel. Det ska även framgå 
tydligt att den inte är förenligt med SKKs grundregler att använda hund med ED 
3 eller HD E i avel. Ytterligare några påpekanden gjorde att avelsstrategin inte 
kunde fastställas. 
AK beslutade att återremittera RAS för dogue de bourdeaux till klubben. Anna 
Uthorn kommer att ha fortsatt kontakt med klubben för att göra justeringar i 
RAS innan dokumentet åter granskas av AK. 
 

d) RAS för basset hound 
AK gick igenom den inkomna avelsstrategin för basset hound samt utlåtande 
från granskare Elisabeth Rhodin. Kommittén konstaterade att det tydligare bör 
framgå att klubben har uppmärksammat den sjukdomsbild som statistiken i 
Agria Breed Profile visar. Det är viktigt att avelsstrategin återspeglar rasens 
hälsostatus och att inga väsentliga hälsoproblem förbises i texten.  
AK beslutade att återremittera RAS för basset hound till klubben. Kommittén 
önskar att klubben noterar de punkter som tas upp i utlåtandet och genomför 
åtgärder i enlighet med vad som framgår i utlåtandet. Elisabeth Rhodin 
kommer att ha fortsatt kontakt med klubben för att göra justeringar i RAS innan 
dokumentet åter granskas av AK. 
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e) RAS för tibetansk spaniel  

Rasklubben för tibetansk spaniel har, med anledning av det nya 
hälsoprogrammet, reviderat delar i sin avelsstrategi. AK gick igenom den 
reviderade versionen. I dokumentet fann kommittén formuleringar avseende 
PRA och cherry eye som bör justeras.  
AK beslutade att inte fastställa RAS för tibetansk spaniel och uppdrog till SKKs 
kansli att ha fortsatt kontakt med klubben gällande delrevideringen och 
återkomma med en justerad version.   
 

f) RAS för papillon 
Med anledning av det nya hälsoprogrammet för papillon (och phalène) hade 
Papillonringen inkommit med en delreviderat avelsstrategi för granskning.  
AK konstaterade att den reviderade texten på lämpligt sätt bör infogas i RAS-
dokumentet och uppdrog till SKKs kansli att kontakta klubben och vara 
behjälplig med detta. 
 

§ 49 Utbildning  

a) Indexutbildning 2016 
I januari 2016 fick ytterligare 13 raser tillgång till index för HD, och i vissa raser 
även för ED, som ett verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. För att 
uppfödare av indexras ska få chans att lära sig mer om index som avelsverktyg 
anordnar SKKs Avelskommitté, tillsammans med Avdelningen för avel och hälsa 
ett utbildningstillfälle om index den 16 april i Upplands Väsby. 
AK tog del av programmet för helgen. Sekreteraren informerade om att det har 
varit stort intresse för utbildningen och att det är många anmälda vilket 
kommittén tyckte var väldigt roligt. AK informerades även om att föreläsningen 
kommer att filmas och göras tillgänglig på SKK Play och på SKKs Youtube-kanal.  
 

b) Avelskonferens 2016  
Den 19-20 november 2016 anordnar Avelskommittén en större konferens i 
Stockholmstrakten för avelsfunktionärer och styrelsemedlemmar. 
Arbetsgruppen för höstens konferens hade sammanträtt och informerade om 
att rubriken kommer att vara ”Hjälp! Vår ras har drabbats av… Vad ska vi göra? 
– Navigeringshjälp för avelsfunktionärer”.  
Helena Skarp redogjorde för det tänkta upplägget och för påtänkta föreläsare. 
Inbjudan med datum kommer att skickas ut till special- och rasklubbar inom 
kort.  
 

c) Grundutbildning 2016 
Karin Drotz informerade kort om kommande grundutbildningar för 
avelsfunktionärer. Under våren är det en riktad utbildning för 
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avelsfunktionärerna i jakthundklubbar och 15-16 oktober en utbildning dit 
samtliga ras- och specialklubbar är inbjudna.  

§ 50 Konferensbidrag 

a) Svenska Vinthundklubben – irländsk varghund 
Det förelåg ansökan från Svenska Vinthundklubben om bidrag till en 
avelskonferens för irländsk varghund den 1-2 oktober 2016. 
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
 

b) Svenska Grand Danoisklubben, SGDK 
Det förelåg en ansökan från SGDK om bidrag till ett uppfödar-/medlemsmöte 
den 22-23 oktober 2016. 
AK gick igenom ansökan men kunde inte finna att tillgänglig information om 
konferensinnehåll och föreläsare hade den avelsinriktning som krävs för 
utbetalning av bidrag.  
AK beslutade därmed att avslå ansökan om bidrag.  
 

c) Svenska Kooikerhondjeklubben, SKOOI 
AKs arbetsutskott, AK/AU, hade beslutat att bifalla en ansökan om bidrag till 
avelskonferens från SKOOI.  
AK gick igenom ansökan och fastställde därefter AK/AUs beslut att bevilja 
SKOOIs ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.  
 

§ 51 SKKs utvecklingsfond 

a) Rapport från Lapphundsprojektet 

AK hade till möte 1-2016 mottagit en delrapport för 2015 för projektet 
”Genetisk förstudie inför potentiell inkorsning gällande svensk lapphund”. 

Kjell Andersson är projektgruppens kontaktperson i Avelskommittén och han 
redogjorde för hur projektplaneringen ser ut för kommande period. De ansökta 
medlen för projektets första del, insamling av data och analys, är utbetalda. 

Ledamöterna var överens om att den inlämnade rapporten ses som en 
slutrapport för projektets första del.  

AK såg positivt på om projektgruppen vill arbeta för att vidare tillvarata 
inhämtat material och analyser. Kommittén rekommenderar projektgruppen 
att inkomma med en ansökan om bidrag ur SKKs utvecklingsfond till 
kommitténs möte efter sommaren. 

 

§ 52 Information från ledamöter och adjungerade 

Helena Frögéli rapporterade kort från KHMs pågående arbete med utbildning av BPH-
arrangörer, beskrivare och testledare samt om den pågående utvärderingen av BPH. 
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Hon berättade även att kommittén kommer att starta en så kallad mentalpool där 
kunniga personer kommer att ingå för att vara klubbar behjälpliga i mentalitetsarbetet.  

Karin Drotz rapporterade att Agria planerar att ta fram en instruktionsfilm för hur man 
läser och förstår Agria Breed Profile. Det är viktigt att klubbar är kunniga inom det 
området för att kunna tillvarata den sjukdomsstatistik som finns tillgänglig för 
respektive ras.  

Sofia Malm berättade att hon är inbjuden att föreläsa om SKK för genetiker och 
forskare inom husdjursavel på SLU i Uppsala.  

Vidare planerar hon, tillsammans med Helena Skarp, för ett besök från Frankrikes 
motsvarighet till SKK. Representanter kommer hit för att titta på SKKs avelsverktyg 
Avelsdata.  

Helena Skarp har, tillsammans med Åke Hedhammar med flera, haft möte inom 
Samverkansgruppen för djurvälfärd. Mötet upplevdes positivt.  

Helena Skarp meddelade att Avdelningen för avel och hälsa arbetar med en ny 
webbsida som är riktad mot veterinärer, djursjukskötare och övrig personal på 
djursjukhus och veterinärkliniker. Webbsidan ska innehålla information och material 
som veterinärkliniker söker regelbundet och som SKK vill hålla lättillgänglig via den nya 
sidan. 

I månadsskiftet maj/juni kommer NKUs DNA-grupp och NKUs vetenskapliga kommitté 
sammanträda i Sverige och Uppsala kommer att vara huvudorten. Planering och 
administration för detta pågår för fullt på Avdelningen för avel och hälsa.  

Elisabeth Rhodin meddelade att hon hade varit hos Amerikansk Cocker Cirkel och 
bland annat pratat om RAS.  

 

§ 53 Protokoll 

 CS 1-2016 

 UKK 1-2016 

 KHM 1-2016 

 FCI Scientific Commission, november 2015 

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 

§ 54 Pågående ärenden 

AK gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar. 
Därefter lades den till handlingarna. 

 

§ 55 Kopia för kännedom 

 SRD-rapporter för mastino napoletano från SKKs länsklubbar 

 Skrivelse från lapphundsuppfödare 



  

SKK/AK nr 2-2016 
2016-04-06 
Sida 12/12 

 
 

 

 Skrivelse från SLK 

 Minnesanteckningar från SRD AG 2016-02-18 

 Information gällande smålandsstövare 

AK tog del av ovanstående.  

§ 56 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 57 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 19 maj.  

Övriga mötesdatum för 2016 är den 24 augusti och 23 november.  

 

§ 58 Sammanträdets avslutande 

Annica Uppström avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Annica Uppström,    Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  

 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


