
SKK / AK nr 4-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 24 september 

2008. 

Närvarande:  

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Monica Henriksson, Catrine Holmquist, Agneta Persson, 

Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn (fr.o.m. § 116) 

Adjungerade: Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena Rosenberg, 

Ulf Uddman (fr o m §126) 

Anmält förhinder: Lennart Garmer 

Vid protokollet: Karin Drotz 

  

§ 105 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 106 Val av justerare 

Utsågs Agneta Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 107 Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning. 

Föregående protokoll SKK/AK nr3/2008 

§ 108  

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 28 maj samt skrivelse från Svenska 

Stövarklubben angående § 88 Rasvård stövare, rutiner vid registrering. 

Med anledning av frågor som kommit till kansliet angående § 98, Sofia Malms information om 

införande av indexberäkningar i Avelsdata, behövs ett förtydligande.  

AK påpekar att informationen gällde de raser som är aktuella för indexberäkningar.  

Bordlagda ärenden AK nr 3 2008 

§ 109 

AK nr 3/08 § 73 Omregistrering av hårlag, chinese crested dog  

Förelåg yttrande från Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och synpunkter från rasklubben. SDHK 

hänvisar till SKK/AKs beslut från AK nr 1 2007, ”omregistrering får ske innan hunden fyllt 6 

månader”. 

Beslöt AK att ytterligare bordlägga frågan för klargörande av special-/rasklubbens ståndpunkt 

beträffande äldre hundar, som hunnit bli 6 månader innan beslutet trädde ikraft. 

§ 110 

AK nr 3/08 § 78 Ansökan om registrering av plotthundsvalpar. 



”Förelåg ansökan om att få registrera avkommor, födda i juli 2007, till de två hundar som i april 

2008 registrerades i SKKs annexregister. I annexregistret registreras ras som inte är erkänd av FCI 

men som är nationellt erkänd i sitt hemland/ursprungsland av kennelklubb som är erkänd av SKK. 

I detta fall var hundarna registrerade i American Kennel Club. 

AK har tidigare inte tillåtit retroaktiv registrering. I detta fall då rasen i SKKs register endast består 

av dessa två föräldradjur övervägde AK möjligheten att registrera deras avkomma från 2007." 

Förelåg även kompletterande information om rasen.  

Beslöt AK efter diskussion att inte frångå gällande praxis, varför dispensen avslås.  

§ 111 

AK nr 3/08 § 90 Hälsoprogram. Ansökan om central registrering (nivå 1) av myasthenia gravis för 

gammel dansk hönsehund. 

Förelåg förslag från SKK DNA-gruppen att tillstyrka central registrering av DNA-test. 

Beslöt AK att bifalla ansökan om central registrering (nivå 1) av myastenia gravis för gammel 

dansk hönsehund samt att uppmana hundägarna att använda Dansk Kennelklubbs remiss 

tillgänglig på www.dkk.dk . Hälsoprogrammet på nivå 1 träder ikraft med omedelbar verkan. 

Förklarade AK punkten omedelbart justerad. 

Sjukdomen innebär en allvarlig funktionsnedsättning. Hund med resultat ”genetiskt affekterad” 

(defekt gen i dubbel uppsättning) får inte användas i avel. Anlagsbärare (carrier) får endast 

användas tillsammans med fritestad (normal/clear) hund. 

I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben gör en kraftig informationsinsats, då 

resultaten av DNA-tester ofta skapar många frågeställningar kring det fortsatta avelsarbetet. En 

översyn av den rasspecifika avelsstrategin måste också göras. 

Ärenden 

§ 112 Dispensansökan mastino napoletano 

Förelåg ansökan om dispens att para två individer med HD grad D. I underlaget redovisas bl.a. 

rasens HD-röntgade hundar under 2000-2008.  

Diskuterade AK problematiken kring rasens hälsoproblem och svårigheterna att bedöma 

egenskaper som inte är dokumenterade. Avkomma till hundar med dysplasi löper förhöjd risk att 

drabbas av problem även om föräldradjuren inte själva har kliniska symtom.  

Diskuterade AK beslutsunderlaget och konstaterar att en fortsatt diskussion i samråd med klubben 

är angelägen. Utgångspunkten är hur svensk djurskyddslagstiftning och SKKs grundregler kan 

tillämpas i det fortsatta avelsarbetet.  

Beslöt AK att avslå dispensansökan.  

Vidare beslöt AK att ta förnyad kontakt med rasklubben med utgångspunkt i inkomna 

dispensansökningar och arbetet med RAS. 

§ 113 Dispensansökan engelsk bulldogg 

Förelåg ansökan om dispens att para två individer med HD grad D respektive E. 

Avkomma till hundar med dysplasi löper förhöjd risk att drabbas av problem även om 

föräldradjuren inte själva har kliniska symtom.  

Beslöt AK att avslå dispensansökan då synnerliga skäl inte kan anses föreligga. 

 

 

http://www.dkk.dk/


§ 114 Registrering av hårlag, shar pei 

Förelåg förfrågan från möte med rasklubben för shar pei om möjligheten för SKK att registrera 

hårlag för rasen. Inom den forskning som bedrivs när det gäller shar pei-feber vore 

hårlagsregistrering av intresse för att utreda den eventuella kopplingen mellan hårlag, överflödig 

hud och shar pei-feber. Enligt rasklubben är det fullt möjligt att bedöma hårlaget på valpar. 

Åke Hedhammar redogjorde för medlemsmöte hos rasklubben där deltagarna gett sitt stöd till 

 forskningsinsatserna.  

Beslöt AK efter diskussion att utreda den praktiska hanteringen och formerna för en eventuell 

registrering av hårlag för shar pei. AK konstaterade att det arbete som bedrivs både inom klubben 

och av forskare är av yttersta vikt för rasen. 

 

 

§ 115 SKKs valphänvisning 

Förelåg sammanställning av de remissvar som inkommit från specialklubbar och länsklubbar. AK 

erfar att frågan hur rasklubbens egen valphänvisning ska fungera i förhållande till SKKs webbtjänst 

engagerar många rasklubbar då dessa ofta har egna avelsrekommendationer som krav för 

valphänvisning. 

AK menar att special-/rasklubbarna ska uppmuntras att ta ansvar för sitt arbete med 

avelsrekommendationer och valphänvisning utifrån de rasspecifika avelsstrategierna. AK beslöt att 

inför nästa CS-möte informera UKK om sina synpunkter.  

 

 

§ 116 Uppföljning av den generella domarkonferensen 

Åke Hedhammar, Britt-Marie Dornell och Karin Drotz  redogjorde för arbetet inom den grupp som 

arbetar med uppföljningen av konferensen. Gruppen har sammanställt en lista med förslag på 

raser som bör kommenteras i särskilda domaranvisningar rörande osund exteriör. Raserna har 

grupperats i tre olika nivåer beroende på graden av problem. Under hösten kommer också 

domarkommittén och utbildningskommittén att involveras i arbetet med tanke på utbildning och 

fortbildning av domare.  

AK tog också del av bildmaterial från sommarens olika utställningar och kunde konstatera att hud- 

och ledproblem, inom vissa raser, är fullt synliga. 

AK kommer inför förestående revideringar av RAS att uppmana klubbarna att arbeta vidare med 

den exteriöra delen av dokumentet. Detta gäller framförallt raser som upptas i de särskilda 

domaranvisningarna. AK menar att arbetet för en utveckling mot sundare hundar för att vara 

framgångsrikt måste genomsyra hela organisationen och att informationsinsatser bör riktas till alla 

delar av SKK.  

§ 117 SKKs grundregler 

Förelåg den version av grundreglerna som träder ikraft 2009-01-01. Redovisade Helena Rosenberg 

arbetet i den av AK tillsatta arbetsgruppen för uttolkning av grundreglerna. Gruppen har inlett sitt 

arbete och arbetar under hösten vidare med målsättningen att i första hand definiera vissa begrepp 

i grundreglernas punkt 2 om avel.  

AK tackade för redogörelsen och föreslår att de nya grundreglerna läggs ut på hemsidan så snart 

som möjligt.  

§ 118 Skrivelse från Specialklubben för Västgötaspets (SKV) 

Förelåg skrivelse angående beslutet i Finska Kennelklubben (FKK) att förbjuda avel mellan två 

stubbsvansade individer. Beslutet gäller alla raser och har föranlett den finska rasföreningen att 

tillskriva den svenska specialklubben. Förelåg även kopia på skrivelse och underlag ställt till 



SKK/AK i samma ärende från 1997. SKV önskar att SKK tillskriver FKK med en vädjan om att 

upphäva beslutet, som träder ikraft 2009-01-01, för västgötaspets. 

Ur materialet kan bl.a. utläsas att avel på stubbsvansade västgötaspetsar har pågått under många 

år och att några problem inte konstaterats. Kullstorleken vid parning mellan två stubbsvansade 

individer är lägre än vid andra kombinationer vilket troligen betyder att valpar med dubbelt anlag 

för stubbsvans resorberas under tidigt fosterstadium.  

Beslöt AK att ta upp ärendet, beträffande denna svenska ras, i Nordisk Kennelunions vetenskapliga 

kommitté (NKU/VK). 

§ 119 Förfrågan från rasklubben för prazsky krysarik (SPKK) om inmönstring av hundar i 

Sverige 

Förelåg skrivelse från rasklubben där man beskriver problemen med att få hundar inmönstrade i 

den tjeckiska stamboken. Klubben menar att det finns flera presumtiva avelshundar i Sverige som 

inte kan användas då de inte får tillträde till inmönstring i hemlandet och följaktligen inte heller kan 

registreras hos SKK. Den smala avelsbasen understryker behovet. 

Konstaterade AK att rasen är tjeckisk och att hemlandet i hög grad bör styra rasens utveckling och 

att härstamningen vid inmönstring i Sverige är okänd och att det därför är svårt att avgöra vilka 

hundar som tillför genetisk variation. 

Beslöt AK att Ulf Uddman tillskriver den tjeckiska kennelklubben med en förfrågan om hur 

inmönstring av i Sverige boende hundar av rasen prazsky krysarik kan ske.  

 

 

§ 120 Avelskonferens 28/2-1/3 2009  och specialklubbskonferens 31/1-1/2 2009  

Avelskonsulenterna redogjorde för planeringen av avelskonferensen som kommer att äga rum på 

Scandic Infra City, Stockholm Upplands Väsby. Sund hundavel är ett tema och från FCI’s Breeding 

Commission är Kirsi Sainio (FKK) och Astrid Indrebø (NKK) inbjudna. Genetik och genetisk 

forskning kommer också att finnas på agendan. Intentionen är att inte bara beröra sjukdomar utan 

även beteende och fenotyp.  

Det fortsatta arbetet med RAS är en given informationspunkt liksom de nya grundreglerna och 

arbetet efter den generella exteriördomarkonferensen i november 2007. Dessa punkter är även 

lämpliga för specialklubbskonferensen. 

Uppdrog AK till avelskonsulenterna att fortsätta planeringen av konferensen med stöd av vad som 

framkommit under diskussionerna.  

§ 121 Publicering av resultat från DNA-tester 

Återupptog AK frågan om publicering av testresultat på SKKs webbplats. Frågan har även 

behandlats av SKK/DNA-gruppen. Förelåg redovisning av hur Dansk Kennelklubb (DKK) hanterar 

publicering av resultat.  

Konstaterade AK att det finns många aspekter att ta hänsyn till. 

Beslöt AK att inledningsvis ta reda på vilka tester som görs på svenska hundar, i hur stor 

omfattning detta sker samt hur utfallet fördelar sig på rasnivå.  

§ 122 Ansökan om registrering av ledarhundar 

Förelåg ansökan från Guide Dogs Stockholm om att i X-registret få registrera avkommor till icke 

registrerade labrador retrievers som importerats från Guide Dogs Victoria i Australien. På så sätt 

skulle även veterinärdata registreras.  

Beslöt AK att efterfråga mer preciserade önskemål beträffande vilka uppgifter man vill ha 

registrerade samt hur finansieringen ska lösas. Stambokföring i vanlig mening kan inte komma 

ifråga. 



§ 123 AKs uppdrag och profilering 

Förelåg den nya skriften ”Svenska Kennelklubben, hundar och avelsarbetet” som gick i tryck inför 

World Dog Show (WDS) liksom en kortare information i de gratisprogram som delades ut under 

WDS. AKs ledamöter hade också sett BBCs program ”Show Dogs Exposed” där rasaveln i 

Storbritannien och the Kennel Club utsätts för svidande kritik för att negligera problemet med 

osunda hundar som premieras på utställning. 

Avelssekretariatet kommer under hösten få möjlighet att konsultera företaget ”Sund 

kommunikation” för att på ett bättre sätt kunna arbeta med informationsfrågor.  

AK menar att profileringen inom SKK-organisationen och ut mot allmänheten är viktig och att 

större resurser bör avsättas för detta ändamål. 

Hälsoprogram 

§ 124 Alaskan malamute, HD 

Förelåg ansökan från Svenska Polarhundklubben om anslutning till hälsoprogram för HD med 

anslutning till skrivningen att det ej är förenligt med SKKs grundregler att i avel använda individ 

som är behäftad med höftledsdysplasi (nivå 3). Rasklubben anför att antal dysplaster procentuellt 

inom rasen är alarmerande högt.  

AK tog del av statistik kring gjorda kombinationer och konstaterar att endast ett fåtal dysplaster är 

använda i avel sedan 1999. Antalet dysplaster kan heller inte anses alarmerande högt. Klubbens 

avelsrekommendationer, att endast använda HD-fria djur i avel, fungerar väl. Klubben har, i sin 

rasspecifika avelsstrategi, som målsättning att öka antalet HD/AD-röntgade hundar till 50% i varje 

årskull. AK har en restriktiv hållning när det gäller nya hälsoprogram och förordar arbete med 

avelsrekommendationer inom rasklubben. Mål och strategier i RAS ska utvärderas efter 2009 och 

man bör invänta resultatet av denna utvärdering innan nya beslut tas.  

Beslöt AK att avslå ansökan om anslutning till hälsoprogram nivå 3 och beslöt att ansluta rasen till 

nivå 2 med krav på känd HD-status före parning. För att undersökningsresultatet ska bli officiellt 

krävs att hunden är minst tolv månader vid röntgentillfället. Hälsoprogrammet börjar gälla 2010-

01-01. 

I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben gör en informationsinsats till sina 

medlemmar beträffande grundreglernas krav på att känd HD-status ska föreligga före parning. 

§ 125 Cocker spaniel, FN (familjär nefropati) 

Förelåg ansökan från Svenska Spaniel- och Retrieverklubben om central registrering av DNA-test 

för njursjukdomen FN (nivå 1). Testet utförs vid OptiGen, USA och vid Antagene, Frankrike. 

Internationellt anses FN vara en vanligare njursjukdom på cocker spaniel än renal dysplasi, men i 

Sverige finns inga kända fall. Det kan finnas olika orsaker till detta, bl.a. att diagnostiseringen 

kräver speciell utrustning.  

Beslöt AK att bifalla ansökan om central registrering av såväl DNA-test som obduktionsresultat för 

FN (nivå 1). AK anser att testet får anses validerat även för den svenska populationen. 

Registreringen av resultat kan börja med omedelbar verkan.  

Punkten förklarades omedelbart justerad. 

Sjukdomen innebär en allvarlig funktionsnedsättning. Hund med resultat ”genetiskt affekterad” 

(defekt gen i dubbel uppsättning) får inte användas i avel. Anlagsbärare (carrier) får endast 

användas tillsammans med fritestad (normal/clear) hund. 

I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben gör en kraftig informationsinsats, då 

resultaten av DNA-tester ofta skapar många frågeställningar kring det fortsatta avelsarbetet. En 

översyn av den rasspecifika avelsstrategin måste också göras. 



§ 126 Perdigueiro portugues och braque francais, HD 

Förelåg ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar om anslutning till hälsoprogram för 

HD med krav på känd HD-status före parning (nivå 2). Ärendet har hänskjutits från SKK/FK till AK. 

AK konstaterar att det ännu inte bedrivs någon avel på dessa raser i Sverige. 

Beslöt AK bordlägga ärendet och att begära in ytterligare underlag från specialklubben. Underlaget 

bör beskriva eventuella avelsrekommendationer i rasernas hemländer. 

Konferensbidrag 

§ 127 Ansökan om konferensbidrag från Västra Kennelklubben 

Förelåg ansökan om bidrag till avelskonferens den 14-15/2 2009 eller den 21-22/3 2009. 

Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till gällande regler att ”bidrag kan sökas av 

specialklubb eller till SKK direkt avtalsansluten rasklubb (fr.o.m. steg 3)”. CS har uttalat att 

länsklubbar som regel inte kan komma ifråga för konferensbidrag. AK vill dock framföra att man 

ser mycket positivt på initiativet att anordna avelskonferenser. 

§ 128 Utbetalning av konferensbidrag 

Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Grand Danois Klubben för 

konferens 2008-04-19. 

Rasspecifika avelsstrategier, RAS 

§ 129  

a) Inkomna att protokollföras, inkomna för revidering och anmälda för fastställan 

Inlämnade för granskning 

● American akita, Monica Henriksson 

● Basset hound, Anna Uthorn  

● Berner sennenhund, Monica Henriksson 

● Drentsche patrijshond, Monica Henriksson 

● Skotsk hjorthund, Elisabeth Rhodin 

Inlämnad för revidering 

● Beagle, Agneta Persson  

● Jämthund, Elisabeth Rhodin  

Fastställan av granskade RAS 

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

● Akita, Catrine Holmquist    



● American akita, Monica Henriksson         

● Basset artesian normand, Anna Uthorn 

● Berner sennenhund, Monica Henriksson 

●Chesapeake bay retriever, Agneta Persson                                                        

● Breton, Monica Henriksson                                           

● Drentsche patrijshond, Monica Henriksson                    

● Grönlandshund, Agneta Persson 

● Jämthund, Elisabeth Rhodin                                           

● King charles spaniel, Agneta Persson       

● Perro sin pelo del peru, Anna Uthorn       

● Podenco canario, Anna Uthorn                                      

● Pumi, Agneta Persson        

● Pyrenéerhund, Catrine Holmquist 

● Schnauzer, Catrine Holmquist                                        

● Skotsk hjorthund, Elisabeth Rhodin  

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

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

● Basset hound, Anna Uthorn 

● Beagle, Agneta Persson                                             

Beslöt AK att återremittera avelsstrategierna enligt förslag. 

§ 130 RAS, handledargruppen 

Rapporterades om förestående träff med handledargruppen och de punkter som där kommer att 

tas upp.  

Diskuterade AK handledargruppens roll när det gäller återremitterade RAS. Uttryckte AK önskemål 

om att berörda klubbar kan erbjudas handledarnas stöd. 

Forsknings- och utvecklingsfonden 



§ 131  

a) Ansökan Boxerklubben, Katarina Tengvall, Kerstin Lindblad-Toh 

Förelåg ansökan för projekt ”Renal dysplasi hos boxer” med målsättningen att hitta 

mutationen/mutationerna för denna dödliga njursjukdom. 

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

till SKK senast 2011-01-31. Uttalade AK att man gärna tar del av underhandsrapportering om 

projektet. 

b) Ansökan Stockholms Universitet, utvärdering MH 

Förelåg projektplan ”MH för alla hundar” från Hans Temrin vid Stockholms Universitet och rapport 

från Per Arvelius vid SLU beträffande det arbete som påbörjats gällande uvärdering av 

mentalbeskrivning hund (MH). 

Beslöt AK att föreslå CS att fastslå VD-beslut om att avsätta 100 000 kr till Hans Temrins projekt. 

Pengarna betalas ut vid begäran.  

c) Ansökan Golden Retrieverklubben och Kerstin Hultin Jäderlund om att disponera tidigare beviljat 

bidragsbelopp även under 2009. 

Beslöt AK att föreslå CS att bifalla ansökan. 

Information 

Helena Rosenberg 

Informerade om kursen ”Hur man tar HD och ED bilder” för röntgenpersonal. Kursen hålls på 6 

olika platser i landet av SKKs avläsare Kerstin Hansson och Håkan Kasström. 

Informerade om att avelssekretariatet under en period fått förstärkning av Cecilia Lindhoff som i 

huvudsak kommer att arbeta med att gå igenom innehållet i RAS-dokumenten och göra en databas 

för sökningar på olika rubriker. 

Åke Hedhammar 

Informerade om verksamheten inom The International Elbow Working Group som består av 

genetiker, ortopeder och uppfödare. Många länder har registrering av röntgenresultat ”screening”, 

men SKK är unikt när det gäller hälsoprogram för HD. Intresset för den svenska modellen är stort. 

Håkan Kasström arbetar för närvarande med utformningen av protokoll för  tolkningsanvisningar 

för HD-avläsning. Dessa kommer att publiceras på FCI’s hemsida. 

Sofia Malm 

Informerade om att man inte hunnit så långt som man hoppats i arbetet med HD/ED-index och 

datautvecklingen. 

Informerade om kommande medverkan som föreläsare hos Isländska Kennelklubben, avseende 

avel för bättre hälsa med fokus på HD/ED. 

Ulf Uddman 

Informerade om CS beslut om kvalitetssäkring av domare som ett led i arbetet för sunda och 

rastypiska hundar utan exteriöra överdrifter. Utomnordiska domare ska fr o m 2010-01-01 ha varit 

auktoriserade i 3 år och ha dömt vid 3 tillfällen för att vara kvalificerade att inbjudas att döma i 

Sverige.  

Informerade om the Kennel Club’s propå att inbjuda till samarbete med American Kennel Club, 

SKK, Animal Health Trust och Agria. Initiativet är taget med anledning av den kritik som framförts i 

BBC’s program Show Dogs Exposed där budskapet var att the Kennel Club genom sin 



utställningsverksamhet uppmuntrar till osund hundavel.  

Informerade om att NKU på initiativ av SKK kommer att kalla ögonpanelerna i de nordiska länderna 

till ett samrådsmöte i Stockholm. 

Informerade om specialklubbskonferens som äger rum 31/1-1/2 2009. 

Informerade om SKK/dataavdelningens prioriteringar framöver vilka innebär att arbete med digital 

röntgen liksom HD/ED-index äger rum under hösten 2008. Arbetet med den nya versionen av 

SKK/Avelsdata återupptas under 2009.  

Informerade om att Kommunikationsföretaget Sund Kommunikation kommer att uppdras att göra 

en plan för SKKs marknadsföring där AKs önskemål kommer att kunna tillgodoses. 

Informerade om samarbetet med Agria och en gemensam forskningskommitté för samordning av 

forskning och bidrag . 

Informerade om att ett möte med SBK och Peter Rimsby om krav på MH för utländska föräldradjur 

kommer att äga rum. Idag undantas dessa från kravet på känd mental status för registrering av 

valpar när det gäller SBKs raser. 

Informerade om den nya lagstiftning som Regeringen kommer att föreslå Riksdagen när det gäller 

behörighet inom veterinäryrket. SKK har varit remissinstans i frågan. 

Informerade om att Annie Liman, HD-avläsare hos FKK, kommer att kontrakteras som avläsare hos 

SKK. 

Informerade om samarbetet med Agria när det gäller sammanställning av försäkringsstatistik 

”Breed Profile”.  

Informerade om att ett uppfödarutskick, med information om de nya grundreglerna, ska göras 

under hösten. 

Ulla-Britt Karlmann 

Rapporterade från möte med representanter för Cavalier King Charles Spaniel Klubben. Syftet var 

att gå igenom läget när det gäller rasens hälsoprogram för hjärta. 

Lennart Garmer 

Informerade genom e-post till mötet att Ögonpanelen diskuterade regler för ECVO-ögonintyget på 

nordiska ögonmötet 14 augusti. Tills vidare avvaktar svenska panelen med att ansöka om att gå 

med i ECVO-systemet. 

Protokoll 

§ 132  

a) Protokoll övriga kommittéer 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

b) Förelåg protokollsutdrag från UKKs möte 2008-08-21  

UKK har hänskjutit en fråga om Svenska Älghundklubbens avelsrekommendationer beträffande HD 

kan anses rimliga. Rekommendationen innebär att ”två hundar med B-höfter inte ska paras”. 

AK uttalade att rekommendationen får anses onödigt långtgående eftersom såväl A som B är 

normala leder. 

§ 133 FCI 

Förelåg följande dokument 

1. Minutes, the FCI Standard Commission and joint meeting the FCI Standard Commission an 

Scientific Commission  



2. Avelspolicy för FCI, förslag från Breeding Commission  

Beslöt AK att bordlägga punkten på grund av tidsbrist. 

§ 134 Pågående ärenden 

Beslöt AK att bordlägga punkten på grund av tidsbrist. 

  

§ 135 Kopia för kännedom 

Förelåg följande skrivelser för kännedom. 

a) Omprövning av beslut ang registrering av Toy Manchester terrier 

 b) Inbjudan till kurs i ”Hur man tar HD och ED bilder” 

 c) Minnesanteckningar SKK DNA-gruppen 2008-06-11 

 d) Minnesanteckningar SKK Röntgengruppen 2008-05-07 

 e) Minnesanteckningar från möte med Sv Sharpeiklubben 2008-06-16 

 f) Minnesanteckningar från arbetsgruppen för datautveckling avseende HD/ED-  index 2008-04-21 

 g) Skrivelse från SBK ”Bestämmelser gällande krav på Mentalbeskrivning (MH) för utländska 

hundar” 

 h) Portugisisk vattenhund, brev till rasklubben  

 i) Press Release RSPCA och the Kennel Club’s svar 

 j) Snabbrapport NKU/AU möte 2008-09-19 

 k) Minnesanteckningar från arbetsgruppen för datautveckling avseende HD/ED-index, 2008-09-09 

Lades skrivelserna till handlingarna. 

Övriga ärenden 

§ 136 Arbetsgrupp för utdelande av Hamiltonplaketten 

Beslöt AK att uppdra åt Anna Uthorn att vara AKs representant i arbetsgruppen. 

 

 

§ 137 Giltighet för hjärtintyg 

Förelåg skrivelse från King Charles Alliansen med önskemål om att hjärtintygens giltighet för rasen 

ska vara 12 månader till skillnad från cavalier king charles spaniel vars hjärtintyg är giltiga i 8 

månader. King charles spaniel har hälsoprogram med central registrering av hjärtintyg. 

Beslöt AK att hjärtintygens giltighet bör vara densamma inom alla raser och att hjärtintygens 

giltighet tills vidare ska vara 8 månader. 



§ 138 Mötet avslutas 

Förklarade ordföranden mötet avslutat. 

Nästa möte är 2008-11-19 

  

Vid protokollet: 

Karin Drotz 

Justeras: 

Britt-Marie Dornell, ordförande  

Agneta Persson, justerare 

 

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

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


