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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté  

den 19-20 januari 2008. 

Närvarande: 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Monica Henriksson (fr.o.m. § 7 ), Catrine Holmquist, Agneta 

Persson, Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn 

Adjungerade: Lennart Garmer, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm (§§ 1- 15 och 

§§ 28-37), Sofia Malm, Helena Rosenberg, Ulf Uddman (t.o.m. § 27) 

Vid protokollet: Karin Drotz 

  

§ 1 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

Utsågs Anna Uthorn att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar. 

§ 4 Föregående protokoll SKK/AK nr 5/2007 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 3 september 2007.  

Beslöt AK att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Bordlagda ärenden 

§ 174 Bordlagt ärende AK nr 4/06 §118.  

§ 118 Förelåg ansökan från Svenska Stövarklubben om utträde ur SKKs hälsoprogram avseende 

HD. 

Förelåg Svenska Stövarklubbens utvärdering avseende pågående hälsoprogram gällande HD. 

Utvärderingen består av en analys utförd av Per-Erik Sundgren och uppgifter beträffande HD-

avläsning ur SKKs veterinärdataregister.  

Återupptog AK ärendet för beslut. 

Beslöt AK att avslå Svenska Stövarklubbens ansökan om att gå ur hälsoprogram gällande 

registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus med 

hänvisning till att det underlag som klubben redovisar inte utgör något stöd för ett sådant beslut.  

Ärenden 

§ 5 SKKs grundregler 

Förelåg diskussionsunderlag angående förändrad formulering av grundregel 2:3, se även AK 5 

2007 § 153. AK diskuterade förslaget och fann behov av fortsatt utredning samt översyn av SKKs 

Avelspolicy. 

Beslöt AK att tillsätta en grupp bestående av Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm 



och Helena Rosenberg för fortsatt arbete kring formuleringarna i SKKs grundregler punkt 2 och 

SKKs Avelspolicy. 

§ 6 Anmälan av AU-beslut angående dispensansökan för parning mellan riesenschnauzer 

peppar och salt och svart 

Förelåg, av Svenska Brukshundklubben tillstyrkt, dispensansökan för färgkorsning gällande 

peppar/salt S30101/2002 Altibo’s Bele med svart hane. AK har tidigare beviljat dispensansökan 

gällande färgkorsning med nämnd tik, men den har inte varit möjlig att genomföra. 

Beslöt AK att fastställa AUs beslut att bifalla dispensansökan för färgkorsning gällande Altibo’s Bele 

S30101/2002 med svart hane Zeus v Hatzbachtal förutsatt att båda avelsdjuren uppfyller kraven i 

SKKs hälsoprogram för riesenschnauzer samt special- och rasklubbs krav och rekommendationer.  

§ 7 Ändrade administrativa rutiner i samband med PRA-diagnos 

Förelåg förfrågan från SKKs DNA-grupp och registreringsavdelningen angående rutinerna när hund 

får diagnos PRA. Nu gällande rutin är att information skickas till berörda klubbar. Vilka övriga som 

får informationen är avhängigt om rasen ingår i program för PRA eller inte. Inga andra diagnoser 

hanteras på detta sätt. SKK Avelsdata ger full insyn i samtliga diagnoser i SKKs 

veterinärdataregister. Mer lämpligt vore därför att information går ut till klubbarna om att de själva 

ansvarar för att följa upp diagnoser som kan anses viktiga inom respektive ras. Detta kan vara en 

lämplig uppgift för avelsråden. 

Informerade SKKs adjungerade i ögonfrågor Lennart Garmer om att Ögonpanelen diskuterar en 

eventuell anslutning till ECVOs ögonlysningsprotokoll. Detta protokoll används nu av flera 

europeiska ögonpaneler, bl.a. den norska, danska och finska. 

Beslöt AK att upphöra med informationen vid nya PRA-fall och att informera samtliga klubbar om 

det egna ansvaret att kontrollera eventuella nya diagnoser i respektive ras.  

§ 8 Skrivelse om dispensförfarande inom rasklubb 

En uppfödare av rasen berger des pyrénées frågar om det är rimligt att rasklubben har hårdare 

avelsrekommendationer än de som står i RAS och även använder sig av dispensförfarande. 

AK menar att de avelsrekommendationer man kommit överens om inom klubben bör vara en del 

av RAS. Ett dispensförfarande för valphänvisning kan endast användas inom rasklubben och ska 

inte förväxlas med möjligheten att söka dispens från SKKs registreringsbestämmelser. Diskussioner 

bör i första hand föras inom rasklubben och med specialklubben kring lämpliga former för 

hantering av avelsfrågorna. 

§ 9 Överklagan till CS av AK-beslut § 112 AK4/2007 

AK tog del av Svenska Älghundklubbens överklagan av SKK/AKs beslut att registrera svensk vit 

älghund Lady och avvaktar centralstyrelsens beslut i ärendet. 

§ 10 Dispensärende irländsk setter 

Förelåg ansökan att få att registrera avkomma utan avelsspärr efter Red Tails Seven Seas of Rhye 

S11567/2004 trots att han är röntgad i Sverige med avläsningsresultat C. Av ansökan framgår att 

hunden är boende och röntgad i Holland med avläsningsresultat B. I ett tillägg till ansökan anges 

att dispensen i första hand gäller för att använda nämnda hanhund till 6 tikar och att därefter göra 

en utvärdering. 

Förelåg även yttrande från Specialklubben för Irländsk Setter, som förordar att det resultat som 

finns registrerat i SKKs veterinärdataregister ska gälla. 

Beslöt AK att avslå dispensansökan med hänvisning till att särskilda skäl inte kan anses föreligga. 



§ 11 Skrivelse från Svenska Cao de Serra da Estrela Föreningen angående ras- och 

specialklubbars ansvar 

Förelåg skrivelse från rasklubben tillställd Föreningskommittén och AK där klubben ifrågasätter 

Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK) agerande ifråga om valphänvisning och ställer 

frågan om specialklubben inte behöver beakta rasklubbarnas avels- och uppfödaretiska regler 

beträffande till exempel råd i avelsfrågor. 

Efter genomgång av skrivelse och kopior på skriftväxling mellan ras- och specialklubb kan AK 

konstatera att frågan är behandlad och att SBHK lyssnat på rasklubbens synpunkter. 

Specialklubben har rasansvaret och kommunikationen mellan ras- och specialklubb är mycket 

viktig. Fungerande samarbetsformer krävs för att underlätta arbetet. I övrigt anser AK att 

frågeställningarna hör hemma inom Föreningskommitténs arbetsområde. 

§ 12 Förslag från registreringsavdelningen om att slopa kravet på svansbeteckning för 

engelsk bulldogg, fransk bulldogg och bostonterrier 

Förelåg även ansökan från Svenska Dvärghundsklubben och Fransk Bulldoggklubb om dispens från 

att registrera svansbeteckning på fransk bulldogg. 

I underlaget från rasklubben för fransk bulldogg redovisas de svårigheter som uppstått i och med 

KF-beslutet om regler för kuperade och stubbsvansade hundar och de svansbeteckningar som efter 

2008-01-01 ska registreras. Man anser att det inte är möjligt att räkna svanskotor på en fransk 

bulldogg.  

AK menar att det är omöjligt att avgöra på ett säkert sätt hur många kotor en valp av dessa raser 

har. Problem inom raserna med eventuell medfödd svanslöshet måste behandlas på annat sätt än 

genom krav på svansbeteckning på registreringsbevisen. Klubbarna uppmanas att ta upp 

problematiken i sina respektive RAS. Vidare är medfödd svanslöshet en defekt som måste finnas 

med i det arbete som nu följer av den generella domarkonferensen. Standardkommittén har uttalat 

stöd för denna uppfattning. 

Beslöt AK att anhålla hos SKKs Centralstyrelse om att kravet på svansbeteckning för engelsk 

bulldogg, fransk bulldogg och bostonterrier slopas. 

§ 13 Informationstext om DNA-tester 

Förelåg framtagen text att användas för information till medlemmar och veterinärer. Informationen 

kommer inom kort att läggas ut på SKKs webbplats samt skickas till den svenska veterinärkåren. 

Uttalade AK sin tillfredsställelse över att kunna möta det stora behovet av information. 

Målsättningen är att så korrekta uppgifter som möjligt ska finnas inom SKK-organisationens olika 

led. Ett tack framfördes till de som arbetat med framtagandet. 

§ 14 Gemensamma ärenden med Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén (UKK) 

Förelåg diskussions-PM för SKKs valphänvisning på Internet.  

AK gick igenom punkterna inför kommande möte med UKK och konstaterade att det finns viktiga 

frågor som också behöver remitteras till specialklubbarna. 

§ 15 HD-röntgen och avläsning, information 

Presenterades ett bildmaterial sammanställt av veterinär Håkan Kasström med kommentarer kring 

bedömning och skillnader i FCIs avläsningssystem (grad A-E) och det tidigare svenska systemet 

(utan anmärkning-grad 4). Många komponenter ska vägas in och det pågår diskussioner såväl 

inom SKKs röntgengrupp som inom NKU för att kvalitetssäkra avläsningen. Under våren kommer 

avläsarna Kerstin Hansson och Håkan Kasström att genomföra utbildningar för veterinärer på 5 

orter i Sverige. En artikel kommer också att publiceras och vara tillgänglig på SKKs webbplats. 



AK konstaterade att genomgången var mycket intressant och att informations- och 

utbildningsinsatserna är viktiga. 

§ 16 Avelsstrategi för små hundpopulationer 

Förelåg förslag till ny version av dokumentet, som inte har uppdaterats sedan de nya 

grundreglerna trädde i kraft.  

Beslöt AK att göra vissa justeringar och att ge kansliet uppdraget att färdigställa den nya versionen 

av dokumentet. 

§ 17 Definition av SKKs centralt organiserade hälsoprogram, se även AK 4/2007 § 119 

Förelåg förslag från den tillsatta arbetsgruppen. 

AK tog del av och diskuterade förslaget.  

Beslöt AK att bearbeta förslaget ytterligare.  

§ 18 Dispensärende, cocker spaniel 

Förelåg ansökan från ägare till tik S34824/2005 Tapioka’s Flying Fortress, DNA-testad för prcd-PRA 

med resultat anlagsbärare B, att till tiken använda hane S34612/2002 Manaca’s On The Road vars 

föräldradjur båda är officiellt DNA-testade för prcd-PRA med resultat normal clear A.  

Beslöt AK att avslå ansökan och uppmana tikägaren att avvakta beslut om nytt hälsoprogram för 

cocker spaniel.  

§ 19 Dispensärende, svensk lapphund 

Förelåg ansökan från ägare till tik S33303/2004 Lappbergets Bixie att till tiken använda hane 

S31430/96 Lappeåhs Zack. Enligt av SKK beslutat hälsoprogram råder fr.o.m. 2008-01-01 

registreringsförbud för avkomma efter hanhund med 25 eller fler avkommor och Lappeåhs Zack 

har fler än 25 avkommor. 

Specialklubben har avstyrkt ansökan. 

Beslöt AK att avslå ansökan i enlighet med specialklubbens yttrande. 

Hälsoprogram 

§ 20 Ansökan om central registrering av hjärtundersökning på king charles spaniel 

Förelåg ansökan från special- och rasklubb med underlag som styrker förekomsten av hjärtproblem 

inom rasen. Rasklubben redovisar också sina avelsrekommendationer. 

Beslöt AK att tillstyrka ansökan om central registrering av hjärtundersökning för king charles 

spaniel. AK vill invänta utvärdering av hälsoprogram för hjärta gällande cavalier king charles 

spaniel innan mer långtgående hälsoprogram kan bli aktuellt. 

Rasspecifika avelsstrategier 

§ 21 

a) Inkomna att protokollföras, anmälda för fastställan samt återremittering 

Inlämnade för granskning 

● akita, Catrine Holmquist 

● flatcoated retriever, Elisabeth Rhodin 

● galgo español, Monika Henriksson 

● king charles spaniel, Agneta Persson 

● stabyhoun, Agneta Persson 

● sussex spaniel, Anna Uthorn 



Inlämnad efter återremittering  

● australian cattledog, Catrine Holmquist 

● basset fauve de bretagne, Anna Uthorn  

Fastställan  

Förelåg förslag om att fastställa följande RAS. Förelåg även utlåtanden från granskarna 

● basset fauve de bretagne, Anna Uthorn 

● engelsk bulldogg, Britt-Marie Dornell, Elisabeth Rhodin  

● flatcoated retriever, Elisabeth Rhodin  

● sealyhamterrier, Catrine Holmquist  

● stabyhoun, Agneta Persson  

● sussex spaniel, Anna Uthorn  

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 

Återremittering 

Förelåg förslag om att återremittera följande RAS 

● irländsk röd och vit setter, Agneta Persson 

Beslöt AK att återremittera avelsstrategin enligt förslaget. 

§ 22  

a) RAS-handledargruppen  

Rapporterade Agneta Persson och Karin Drotz om planerat möte med special- och rasklubbar som 

ännu inte lämnat in sin första version av RAS för fastställan. Mötet äger rum den 16 februari och 

syftet är att hjälpa klubbarna att färdigställa RAS genom konkret vägledning i arbetet och tillfälle 

till diskussion och utbyte med RAS-handledarna och andra klubbar. 

Rapporterades även att handledargruppen nu fått möjlighet att testa den mall för hantering av 

Agrias försäkringsstatistik i de s.k. Breed Profiles som är under framtagande. Syftet är att hjälpa 

rasklubbarna att beskriva och förstå rasrelaterade hälsofrågor och att integrera Breed Profiles med 

andra källor, framförallt RAS. 

b) RAS-utvecklingsgruppen 

Rapporterade Helena Rosenberg att arbetet pågår med att sammanställa en informationstext om 

hur rasklubbarna kan använda avelsdata t.ex. vid uppföljning av RAS.  

Två projektanställda personer vid Stockholms Universitet respektive Sveriges Lantbruksuniversitet 

arbetar med att testa programvara för att undersök användbarheten för SKKs målgrupper.  

AK tackade för rapporterna och konstaterade att arbetet i dessa två grupper är viktigt för det 

fortsatta RAS-arbetet i klubbarna. 

Konferensbidrag 

§ 23 Ansökan om konferensbidrag 

a) Ansökan från Svenska Vinthundsklubben  

Förelåg ansökan från klubben om bidrag till Svenska Faraohundklubbens Faraohundkonferens 11 

juli 2008. 

Beslöt AK att godkänna ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

b) Ansökan från Svenska Grand Danoisklubben 

Förelåg ansökan från klubben om bidrag till konferens 19 april 2008. 

Beslöt AK att godkänna ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 



§ 24 Utbetalning av konferensbidrag 

a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut betalats ut till Svenska Vorstehklubbens 

avelskonferens 1-2 juni 2007 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut betalats ut till Svensk Specialklubb för Tibetansk 

Spaniels avelskonferens 15-16 september 2007 

c) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut betalats ut till Svenska Spets- och 

Urhundsklubbens/Keeshondringens avelskonferens 21-22 oktober 2007 

SKKs Forsknings- och utvecklingsfond 

§ 25 Rutiner vid utbetalning 

Diskuterade AK rutinerna vid utbetalning av medel. 

Beslöt AK att både en ekonomisk redovisning och en redovisning av utfallet av projektet ska ske. 

Redovisningarna ska avges av sökanden både som delrapport och slutrapport och tidpunkt för 

detta görs upp i samråd med sökande klubb/institution/forskare på dennes initiativ. I protokollet 

ska anges när rapport förväntas. I samband med delrapport kan delutbetalning ske om inte annan 

överenskommelse gjorts. Utbetalning görs på anmodan av sökanden. 

§ 26 Ansökningar 

a) Förelåg ansökan från Sirkku Sirenbo för projektet ”Små raser, utredning av English Toy Terriers 

situation globalt”. 

Beslöt AK att föreslå CS att avslå ansökan med motiveringen att projektet vid bedömning ej kan 

ges företräde. 

b) Förelåg ansökan från Golden Retrieverklubben och Stefan Marklund (SLU) för projektet 

Identifiering av en genetisk orsak till progressiv retinal atrofi inom den svenska golden 

retrieverpopulationen. 

Beslöt AK att föreslå CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75.000 kr. Slutrapport ska inlämnas 

till SKK senast 2010-01-01. Uttalade AK att man gärna tar del av underhandsrapportering om 

projektet. 

c) Förelåg ansökan från Svenska Älghundklubben och Stefan Marklund (SLU) för projektet 

Identifiering av genetiska orsaker till progressiv retinal atrofi inom älghundsraserna. 

Beslöt AK att föreslå CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75.000 kr. Slutrapport ska inlämnas 

till SKK senast 2010-01-01. Uttalade AK att man gärna tar del av underhandsrapportering om 

projektet. 

d) Förelåg ansökan från Grand Danoisklubben och Jens Häggström (SLU) för projektet Dilateral 

Kardiomyopati hos grand danois. 

Beslöt AK att föreslå CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75.000 kr. Slutrapport ska inlämnas 

senast 2012-07-01. Uttalade AK att man gärna tar del av underhandsrapportering om projektet. 

e) Förelåg ansökan från Svenska Cavalier King Charlessällskapet och Clarence Kvart, Tobias Lundin 

(SLU) för utvärdering av avelsprogram för kronisk klaffdegeneration. 

Beslöt AK att föreslå CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75.000 kr. Slutrapport ska inlämnas 

senast 2010-01-01. Uttalade AK att man gärna tar del av underhandsrapportering om projektet. 



f) Förelåg ansökan från Maria Winberg för projekt att filma svenska och amerikanska 

basenjiuppfödares resa till Kongo för att hitta basenjihundar i rasens ursprungsland. 

Beslöt AK att föreslå CS att avslå ansökan med motiveringen att projektet ej uppfyller fondens 

syften.  

§ 27 Information  

Ulf Uddman 

Rapporterade om SKKs samtal med Jordbruksverket om den tidigare Djurskyddsmyndighetens 

uppdrag. SKK förordar att man delar uppdraget i två delar; sällskapsdjur och sporthästar samt 

lantbrukets djur för att utnyttja branchspecifika egenkontrollsystem. Jordbruksverket har meddelat 

att man inte kommer att fastställa någon ny skrivning i föreskrifterna om avel utan att SKK 

involveras. 

En ny minnesfond för schäferavel har upprättats. 

Vd och chefen för registreringsavdelningen närvarar vid NKUs nordiska vd-möte där man bland 

annat kommer att diskutera principer för prcd-PRA i norden. 

Under hösten 2008 kommer arbetet med vidareutveckling av funktionerna i Avelsdata att 

genomföras. 

Den 1 februari 2009 kommer SKK att anordna en specialklubbskonferens där det pågående arbetet 

med RAS och Avelsdata redovisas. 

Lennart Garmer 

Rapporterade om diskussionerna i Ögonpanelen om eventuellt byte av ögonintyg till det s.k. ECVO-

intyget. Det används nu av de flesta ögonpaneler i Europa, bl.a. i Norge, Danmark och Finland. På 

ECVO-intyget visas resultaten av ögonlysningarna på ett annorlunda sätt. ECVO har också ett 

regelverk som inte på alla punkter överensstämmer med det nuvarande svenska. Ett byte kommer 

i början att innebära ett ökat administrativt arbete för SKK. Det som talar för en förändring är att 

de andra nordiska länderna antagit det nya ECVO-intyget. Beslut i frågan kommer att tas vid möte 

i Ögonpanelen i april. 

Rapporterade om arbetet med framtagande av de avelsrekommendationer för PRA och linsluxation 

inom rasen chinese crested dog som antagits av rasklubben avelskommitté. 

Åke Hedhammar  

Rapporterade om Nicolette Salmon Hillbertz disputation i januari 2008 inom ämnesområdet The 

origin of the Ridge and Associated Anomalies in Rhodesian Ridgebacks.  

Rapporterade från FCIs vetenskapliga kommitté som vid sitt möte i februari kommer att ta upp 

följande punkter; hd-protokollens utformning, dopingfrågor och exteriöra extremer.  

Rapporterade om en ny kommitté inom World Small Animal Veterinary Association med inriktning 

mot genetiska störningar. Informationsmaterial kommer att sändas till veterinärkåren. 

Rapporterade om beviljade anslag till LUPA-projektet för komplext nedärvda sjukdomar. 

Samverkan kommer att ske i de nordiska ländernas En förteckning över projekt beträffande raser 

och sjukdomar inom LUPA kommer att sammanställas. För närvarande pågår flera 

doktorandprojekt för komparativa studier mellan människa och hund. 

Rapporterade från möte i ledningsgruppen för projekt Hundhälsa. Vid mötet presenterades SKK- 

och Agriafinansierad forskning och utvecklingsarbete vid SLU. 

Informerade om kurs i ögonhälsa som genomförs på SLU i Uppsala 9-10 februari. 

Sofia Malm 

Rapporterade från möte med SKKs indexgrupp den 17 januari. Vid mötet beslutades att Agria 

inbjuds till överläggningar avseende HD/ED-index den 11 mars samt att berörda ras- och 



specialklubbar inbjuds till möte om HD/ED-index den 3 april. Information om index ska publiceras 

på SKKs webbplats. 

Elisabeth Rhodin 

Rapporterade att en svensk långhårig kanintax med diagnosen PRA vid ögonlysning befunnits vara 

fri från anlaget för PRA-cord 1 efter DNA-test vid Animal Health Trusts laboratorium. Troligen är 

den form av PRA som finns på långhårig tax i Sverige inte identisk med PRA-cord 1. 

Rapporterade att synpunkter kommit angående Kooikerhondjeklubbens ställningstagande att alla 

avelsdjur måste vara DNA-testade för von Willebrands sjukdom trots att SKK accepterar hereditärt 

fria djur vid registrering av kullar. 

Karin Drotz 

Rapporterade att kurs för avelsråd steg1 jakthundsklubbar äger rum på Öster Malma 5-6 april och 

steg 2 på Scandic Järva krog 26-27 april.  

Britt-Marie Dornell 

Rapporterade om möte med Mastino Napoletanoklubben 17 januari. Rasens allvarliga situation med 

led-, ögon- och hudproblem samt en liten avelsbas diskuterades vid mötet. AK hänvisar till 

policyuttalande ang HD, Ur protokollAK1/2002§ 22 Beslöt AK uttala att det aldrig kan vara 

försvarbart att para två grava dysplaster (D eller E). 

Rapporterade att fråga kommit från Jordbruksverket angående avelsråd vid diagnos demodex. 

Hänvisades till AKs policyuttalande angående demodex, Ur protokoll AK 3/2002 

§ 80 Avel på hundar med demodex När det gäller avel på djur med demodex finns både nationella 

och internationella riktlinjer angående restriktiv användning av sådana djur. Vad gäller demodex 

inom en specifik ras måste det bli en avvägningsfråga hur man skall hantera de olika typerna av 

sjukdomen. Inom det pågående projektet Rasspecifika avelsstrategier bör en kartläggning av 

nuläget i rasen tjäna som underlag för diskussion om lämplig nivå av bekämpning. 

Rapporterade att rasklubb framfört att det råder tveksamhet om vilken veterinär som verifierar fall 

för rapportering till SKK när det gäller renal dysplasi. Någon ändring har dock inte införts utan det 

är fortfarande Astrid Hoppe som har uppdraget. 

§ 28 Protokollsutdrag 

Förelåg protokollsutdrag från Föreningskommittén och Centralstyrelsen. 

Noterade AK protokollsutdragen och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 29 Kommittéprotokoll 

Förelåg protokoll från SKKs övriga kommittéer, förtecknade. 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna.  

§ 30 Protokoll NKU/AU  

Förelåg protokoll från NKU/AU 2007-09-26.  

Noterade AK att beslut tagits i NKU/AU om att rekommendera en ny praxis när det gäller 

omregistrering av ”från USA eller Kanada importerade toy manchester terrier eller manchester 

terrier till english toy terrier” och beslöt AK att föra upp frågan på dagordningen vid nästa möte. 

Noterade AK att SKK fått uppdraget att sammankalla arbetsgruppen för index. Lades protokollet 

därefter till handlingarna. 



§ 31 FCI 

Förelåg följande skrivelser: 

a) Minutes 5 May 2007 

b) Cirkular 120/2007 Minutes May 20th 2007 

c) Cirkular 120/2007 Minutes May 22nd 2007 

Noterade AK att FCIs Breeding Commission betonar att HD- och ED-röntgen ska avläsas i det land 

där hundägaren bor och att det inte får vara möjligt att utnyttja avläsning i annat land för att 

använda det bästa resultatet. Noterade AK att vissa FCI-länder tillämpar systemet att registrera 

storleksbeteckning efter storlek på modern och att hunden vid en viss ålder mäts för att slutgiltigt 

registreras med korrekt storleksbeteckning. Inom SKK registreras avkomman med samma 

storleksvariant som det största föräldradjuret. Lades skrivelserna till handlingarna. 

§ 32 Pågående ärenden 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

§ 33 Kopia för kännedom 

Förelåg följande skrivelser för kännedom. 

● Minnesanteckningar möte om MH 2007-10-23 

● Remiss till läns- och specialklubbar om utredning Rovdjur och deras förvaltning 

● Minnesanteckningar från möte med SvStK och Gotlandsstövareföreningen 2007-10-29 och 

protokollsutdrag CS 3/93 

● Minnesanteckningar SKKs röntgengrupp 2007-09-12 

● Minnesantecknigar SKKs DNA-grupp 2007-09-19 

● Minnesanteckningar SKKs indexgrupp 2007-11-01 

● Minnesanteckningar SKKs DNA-grupp 2007-12-19 

● Minnesanteckningar möte med SSUK och Chow-Chowringen 2007-12-05 

Övriga ärenden 

§ 34 Förslag till regler för korsparning bullterrier/miniatyr bullterrier 

Förelåg förslag till regler från Bullterrierklubben. Vid det möte som hölls med rasklubben och 

Svenska Terrierklubben 2007-06-13 gjordes överenskommelsen att rasklubben skulle utarbeta ett 

förslag. Klubben inväntar ytterligare utredning från Per-Erik Sundgren, men önskar ett regelverk 

som kan gälla tillsvidare.  

Beslöt AK att, med ett par redaktionella ändringar, fastställa förelagda regler för parning mellan 

bullterrier och miniatyrbullterrier att gälla tillsvidare.  

Beslöt AK att en utvärdering ska göras efter 5 år och redovisas till SKK/AK. 

Beslöt AK vidare att uppdra åt kansliet att tillsammans med rasklubben upprätta regelverket kring 

korsparningarna och rutiner för den praktiska hanteringen av ansökningarna. 

Rasklubben uppmanas därefter att informera sina medlemmar om ovanstående. 

§ 35 Dispensärende schillerstövare 

Förelåg dispensansökan för parning med hanhund som redan använts till 6 kullar. Förelåg även 

yttrande från specialklubben.  

Beslöt AK överföra ärendet till Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén för beslut då det gäller 

bedömning i enskilt fall. 

§ 36 Informationstexter om sjukdomar och diagnoser 

Diskuterade AK behovet av lättillänglig information om de olika sjukdomar och diagnoser som SKK 



registrerar i veterinärdataregistret. 

Beslöt AK att genom Veterinärförbundet och SLU undersöka om någon lämplig person kan arbeta 

med projektet att ta fram sådan information för publicering på SKKs webbplats. 

§ 37 Rasklubben för chinese crested dog och avelsfrågor 

Förelåg skrivelse från Chinese Crested Clubs avelsråd om de hälsoproblem som finns och oron för 

utvecklingen i rasen. 

Beslöt AK att inbjuda ras- och specialklubb till överläggningar angående tillståndet i rasen. 

  

Vid protokollet: 

 

Karin Drotz 

Justeras: 

Britt-Marie Dornell, ordförande 

Anna Uthorn 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli 

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


