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SKK/AK nr 1/2010 

2010-01-16/17 

§§ 1- 33 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 16-17 

januari 2010. 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth 

Rhodin, Anna Uthorn 

  

Adjungerade: Berit Wallin Håkansson, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa 

Lindholm (fr.o.m. §18), Helena Rosenberg, Ulf Uddman (fr.o.m. § 8) 

 

Anmält förhinder: Monica Henriksson 

 

Inbjuden: Ib Ahlén, Agria (§ 23) 

 

Vid protokollet: Karin Drotz 

 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.  

F.d. AK-ledamoten och genetikern Per-Erik Sundgren avled på nyårsdagen 2010 och hans 

minne hedrades med en tyst minut. 

 

 

§ 2 Val av justerare 

Utsågs Maija-Leena Eloranta att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 3 Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar. 

 

 

Föregående protokoll 

§ 4 Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 11 november 2009. 

 

Beslöt AK att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 

Bordlagt ärende AK nr 5 2009 § 148 

§ 5 Ansökan om dispensregistrering  

 

§ 148 Ansökan om dispensregistrering av rhodesian ridgeback 

Förelåg ansökan om dispensregistrering/inmönstring av tik från Sydafrika och 

yttrande från specialklubben som avstyrker ansökan. 
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Beslöt AK att bordlägga ärendet till dess att specialklubben närmare angett 

skälen till sitt beslut. 

 

Förelåg yttrande med förtydligande från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS.  

AK diskuterade möjligheten att dispensregistrera hundar genom inmönstring och värdet av att 

tillföra genetisk variation även i etablerade raser. 

 

Beslöt AK efter diskussion att avslå ansökan med stöd av specialklubbens yttrande. 

 

 

Ärenden 

§ 6 Rasvårdsplan smålandsstövare 

Förelåg förslag från svenska Stövarklubben (SvStK) till nya rasvårdsregler för 

smålandsstövare samt förslag till köpeavtal, som översänts till Uppfödar- och 

Kennelkonsulentkommittén (UKK) för granskning. Förelåg också kommentarer från Erling 

Strandberg, SLU och PM från Per-Erik Sundgren.  

Förslaget innebär att även första och andra generationen valpar (F1 och F2) som föds inom 

rasvårdsprojektet SE-registreras som smålandsstövare och att SE-registerade hundar i 

generation 1 beläggs med avelsspärr till dess att beslut om upphävande av avelsspärr fattas av 

SKK. 

 

Konstaterade AK att förslaget innebär att hundarna får ofullständig härstamning eftersom det 

enligt FCIs regler endast får finnas hundar av en och samma ras i stamtavlan. Detta har SvStK 

inte kunnat acceptera vid tidigare diskussioner med AK i samma ärende. 

 

Beslöt AK att bifalla SvStKs föreslag, men då i enlighet med FCIs regler, som innebär att 

hundarna kommer att registreras med ofullständig härstamning. 

 

Diskuterade AK vidare rasvårdsfrågan utifrån frågeställningen ”hur utvecklar vi våra drivande 

raser”.   

 

Beslöt AK att, tillsammans med berörda klubbar, fortsätta diskussionen om våra små 

inhemska raser och deras framtid. Uppdrog AK till Kjell Andersson att vara kontaktperson 

gentemot berörda rasklubbar. 

 

 

§ 7 Dispensansökan sankt bernhardshund med ofullständigt hd-resultat 

Förelåg ansökan från ägaren till tik med resultat A på ena höften och ”ej bedömbar” på den 

andra, att få dispens att använda tiken i avel. Förelåg också yttrande från rasklubben som varit 

i kontakt med SKKs avläsare. 

 

Beslöt AK i enlighet med rasklubbens förslag att begära in ett veterinärutlåtande från 

specialist i ortopedi. Utlåtandet ska ta ställning till tikens möjlighet att klara dräktighet och 

valpning. Beslöt AK att föra över ärendet till UKK för beslut. 

 

 

§ 8 AKs arbetssätt, uppdrag och profilering 

Diskuterade AK arbetssätt, uppdrag och profilering. 
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Beslöt AK att inbjuda Lotta Skoog, SKKs nya marknadschef, till nästa möte för att diskutera 

hur AK bäst når ut till uppfödare, hundägare och allmänhet. Beslöt AK att hos 

Centralstyrelsen (CS) äska medel för att framställa och tillhandahålla enkla 

artiklar/”pressmeddelanden” om frågor som är viktiga för klubbar och medlemmar att införa i 

klubbtidningar.  

Förelåg exempel på uppdaterad skadestatistik från Agria.  

Redogjorde avelssekretariatet för ras-/specialklubbarnas möjligheter att ta del av Agrias 

skade- och dödsfallsstatistik. Det nya sättet att redovisa statistiken är översiktligt och kommer 

med säkerhet att generera följdfrågor om diagnoser och dödsfallsorsaker. Frågor kommer att 

uppstå kring hur materialet förväntas användas. 

 

Konstaterade AK att Agria lagt ner ett stort arbete på att göra statistiken lättillgänglig och 

efter rasklubbarnas behov. För berörda klubbar ger materialet en orientering när det gäller 

rasers skaderisk jämfört med andra raser och i nästa steg en möjlighet att få kännedom om 

vanliga diagnostiska kategorier och viktiga sjukdomar inom rasen. Detta kan användas som 

diskussionsunderlag vid framtagandet/revideringen av de rasspecifika avelsstrategierna RAS. 

Information om den uppdaterade statistiken kommer att ges av Agria vid 

specialklubbskonferensen den 30 januari 2010. 

 

 

§ 9 Omröntgen och sedering 

Förelåg statistik kring antalet omröntgade hundar, antalet ändrade resultat och byte av 

sederingsmedel för ett par raser. Statistiken visar att en förhållandevis stor andel omröntgade 

hundar fått ett bättre resultat och att byte av sederingsmedel är vanligt förekommande. AK 

diskuterade informationen. 

 

Konstaterade AK att en studie om sederingspreparatets betydelse tidigare gjorts, att de 

indexberäkningar som kommer att införas för vissa raser korrigerar för vilken klinik som 

utfört röntgenundersökningen och att det inte finns något regelverk kring standardisering av 

sedering. Skiljelinjen mellan resultatet B eller C är avgörande i de fall rasen har ett 

hälsoprogram som inte medger att dysplaster används i avel.  

 

Beslöt AK att invänta SLUs uppföljande sederingsstudie och synpunkter från SKKs 

röntgengruppen. Beslöt AK att uppdra till SKKs röntgengrupp att ta fram ytterligare 

underlag. 

 

 

§ 10 Skrivelse från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) angående HD-

avläsning  

Förelåg skrivelse om bracco italiano angående misstag vid avläsning av HD-resultat 

med yrkande från specialklubben om analys av problematik kring avläsning. Lämnade Ulla-

Britt Karlmann, chef för registreringsavdelningen, en redogörelse för det inträffade. 

Beklagade AK att hundägaren inte erhöll en skriftlig ursäkt i samband med att nytt 

röntgencertifikat utfärdades. Konstaterade AK att rutinerna vid avläsning är väl inarbetade 

och att felet i detta fall berodde på en felskrivning och inte på bristfällig identitetskontroll med 

risk för sammanblandning av hundars resultat. Konstaterade AK vidare att SKK fortlöpande 

arbetar med kvalitetssäkring av HD-avläsning och att detta sker såväl inom SKK, genom AK 

och Röntgengruppen, som inom Nordisk Kennel Union (NKU). Ansåg AK därmed SKFs 

yrkanden tillgodosedda. 
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§ 11 Skrivelse från Golden Retriever Klubben (GRK) om avelsrekommendationer 

gällande retinal dysplasi (RD) 

Förelåg skrivelse där klubben redovisar att man ändrat avelsrekommendationerna för RD och 

ställer frågan vilka rekommendationer som AK menar är lämpliga.  

Föredrogs ärendet av Berit Wallin Håkansson. 

 

Beslöt AK att rekommendera klubben att i avvaktan på utvärdering av hälsoläget beträffande 

ögon, behålla de nuvarande rekommendationerna. 

 

 

§ 12 Avel på harlekinfärgade grand danois  
Förelåg förfrågan om avel mellan två harlekinfärgade hundar är tillåten och svar från 

Jordbruksverket (SJV). Förelåg även yttrande från Grand Danois Klubben (SGDK) med 

hänvisning till forskning på området och önskemål om ett möte för att diskutera frågan. 

Klubben önskar även hjälp med översättning av artiklar. 

AK ägnade frågan en längre diskussion. 

 

Konstaterade AK att DNA-test för merleanlaget inte är tillgänglig, att den färg som uppges 

vid registreringsansökan inte motsvarar hundens genetiska färg och att detta innebär att avel 

mellan merle-/harlekinfärgade hundar inte kan kontrolleras av SKK.  

 

Beslöt AK att träffa SGDK för att höra deras synpunkter innan beslut tas om eventuella 

avelsrestriktioner. Beslöt AK att föreslå SJV att dess handläggare och SKKs avelskonsulenter 

utbyter erfarenheter av frågor kring tillämpningen av gällande Föreskrifter om avel.  

 

 

§ 13 Principdiskussion om ”kringgående av registreringsbestämmelser” 

Förelåg frågeställning från registreringsavdelningen om principer för hur 

registreringsansökningar ska behandlas utifrån grundreglernas skrivning om att ”på intet sätt 

kringgå SKKs regelverk eller beslut”. Frågan aktualiseras t ex vid registreringsansökan för 

utlandsregistrerad hund vars svenskägda förälder vid registrering av kullen inte uppfyllde 

kraven i SKKs hälsoprogram. 

 

Beslöt AK att uppdra åt Ulla-Britt Karlmann, chef för registreringsavdelningen och Katarina 

Sundberg, chef för juridiska avdelningen att utifrån EUs tjänstedirektiv utreda frågan och göra 

en konsekvensanalys. 

 

 

§ 14 Ansökan om hävande av avelsspärr 

Förelåg ansökan om hävande av avelsspärr gällande en jämthund. Förelåg även veterinärintyg 

som visar att hunden inte bör användas i avel. 

 

Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att inga nya uppgifter om orsaken till 

avelsspärren framkommit. 

 

 

§ 15 Ansökan om hävande av avelsspärr  

Förelåg ansökan om hävande av avelsspärr gällande en rottweiler. Förelåg även veterinärintyg 

som visar att tiken inte bör användas i avel. 
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Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att inga nya uppgifter om orsaken till 

avelsspärren framkommit. 

 

 

§ 16 Förfrågan hänvisad av UKK om efterlevnad av rasspecifika avelsstrategier (RAS) 

Förelåg förfrågan från Svenska Newfoundlandshundklubben om hur klubben ska hantera att 

styrelsemedlem vid ett tillfälle inte följt rekommendation i RAS. Förelåg även Etiska riktlinjer för 

avelsfunktionärer. 

 

Uttalade AK att RAS är rekommendationer och inte regelverk. Huruvida en förtroendevald 

person inom styrelsen ska ha fortsatt förtroende avgörs av årsmötet. I tidigare uttalanden har AK 

pekat på att ansvaret att följa gällande riktlinjer och rekommendationer är särskilt stort för en 

förtroendevald funktionär. AK menar att det måste finnas en rimlighetsaspekt i bedömningen och 

att sunt förnuft här bör tillämpas.  

 

 

§ 17 Försvarsmaktens (FM) dispens gällande mental status för avelsdjur 

 

 AK nr 1 2007 § 154 

Beslöt AK i enlighet med förslaget som innebär att Försvarsmakten (FM) tillåts 

registrera valpkull efter äldre L-testade avelsdjur över 5 år (födda före 2002-01-

01) utan krav på känd mental status (Mentalbeskrivning Hund, MH).  

För övriga hundar krävs, för registrering av valpkull, att föräldradjuren ska ha 

ett ifyllt MH-protokoll i de delar där det är möjligt. MH-protokollet bifogas 

tillsammans med registreringsansökan. SKK arkiverar MH-protokollen till dess 

parterna kommit överens om hur resultat gällande mentaltest för 

Försvarsmaktens hundar ska registreras och offentliggöras. Enskild person kan 

fram till dess ta del av protokoll för aktuella avelsdjur via FM. Polishundar utan 

MH som är aktuella för privata uppfödare att använda i avel hanteras som 

enskilda dispensärenden.  

Utfallet ska utvärderas och beslutet omprövas årligen. 

 
Förelåg minnesanteckningar från möte 2009-09-21/22 med FM, Svenska Brukshundklubben 

(SBK), Svenska Schäferhundklubben, SLU och SKK där beslut fattades om att dispensen ska 

gälla fram till 2010-06-01. 

 

Beslöt AK i enlighet med möte 2009-09-21/22 att dispensen ska gälla fram till 2010-06-01 och att 

frågan tas upp vid AKs nästa möte 2010-03-17. AK emotser från FM och SBK ett förslag till 

fortsatt hantering av ärendet. 

 

 

§ 18 Ansökan om inmönstring av bluetick coonhound 

Förelåg ansökan om inmönstring av en hanhund. Rasen är erkänd av American Kennel Club 

(AKC) och används i Sverige för vildsvinsjakt. Hunden ifråga kommer från Danmark och är inte 

registrerad i någon organisation.  

 

Beslöt AK att bifalla ansökan. 

 

 

§ 19 Möte med UKK 

Förelåg dagordning för kommande möte med UKK. 
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Gick AK igenom och diskuterade punkterna. 

 

 

Hälsoprogram 

§ 20 

a) SBK/Svenska Boxerklubben, ansökan om undantag från krav på knäledsröntgen 

Förelåg ansökan om att undanta utomnordiskt boende avelshund från krav på knäledsröntgen. 

Hund som bor eller vistas i Sverige (t.ex. på leasingavtal) ska röntgas och avläsas före avel i 

Sverige. 

 

Beslöt AK i enlighet med förslaget. Uppmanade AK Boxerklubben att utvärdera 

hälsoprogrammet för att bedöma behovet av hälsoprogram med nuvarande utformning. 

Uppgifter i Avelsdata visar på liten förekomst av knäledsdysplasi. 

 

b) Pudelklubben, utvärdering av hälsoprogram prcd-PRA 

Förelåg utvärdering av hälsoprogram med krav på DNA-test av föräldradjur. Programmet 

trädde ikraft 2008-01-01. Klubben ansöker om att hälsoprogrammet ska fortsätta som hittills. 

 

Beslöt AK i enlighet med förslaget. Utvärdering ska göras om 5 år. Beslöt AK erbjuda 

klubben ett möte med kansliet för att diskutera de synpunkter kring remisshantering och 

användning av utländska hundar som framkommit vid utvärderingen. 

 

c) SKF/Stabyhoun, ansökan om hälsoprogram hd, nivå 3 

Förelåg ansökan om utökat hälsoprogram med krav på HD-fria avelsdjur. Förelåg underlag 

som visar att rasen har en liten avelsbas och är beroende av importer och utlandsparningar. 

 

Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att man i en liten population inte bör försvåra 

möjligheterna att använda så många olika avelsdjur som möjligt. 

 

 

§ 21 Konferensbidrag 

  

a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska 

Terrierklubben/Bullterrierklubben 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till SBK/ Sv. Schäferhundklubben 

c) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Kooikerklubben 

d) Anmäldes komplettering av program och budget för SRRS konferens där bidrag tidigare 

beviljats 

 

AK noterade klubbarnas redovisningar och lade dem till handlingarna. 

 

 

RAS 

§ 22  

a)Inkomna att protokollföras, anmälda att återremitteras samt anmälda för fastställan 

Inlämnade för granskning 

● russkaja gontjaja, förenklad RAS 

● schweiziska stövare, schwyzer, förenklad RAS 

 

Inlämnad för revidering 

● stövare, Kjell Andersson 
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Anmälda för fastställan    

● afghanhund, Monica Henriksson 

● russkaja gontjaja, förenklad RAS 

● schweiziska stövare, schwyzer, förenklad RAS 

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

 

 

Agrias och SKKs Forskningsfond 

§ 23 Diskussion kring prioriteringar 

Hälsades Ib Ahlén från Agria välkommen till mötet. 

Förelåg dokumenten Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram samt Rutiner och 

bedömningskriterier för forskningsanslag 2010. 

. 

Ulf Uddman redogjorde närmare för arbetet inom Forskningsrådet för Agrias och SKKs 

Forskningsfond för sällskapsdjur. Ansökan till denna görs en gång per år, sista ansökningsdag 

är den 1 oktober.   

SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond däremot har två ansökningstider per år, 30 juni och 

31 december.   

Bidrag kan beviljas för 1, 2 eller 3 år. Större projekt som beviljats medel från SKKs 

Forsknings- och Utvecklingsfond går ibland vidare till Agrias och SKKs Forskningsfond för 

ansökan om ytterligare medel.  

Ett strategiskt program för hund, motsvarande Hästnäringens forsknings- och 

utvecklingsprogram, ska tas fram som underlag för beslut om 2010 års forskningsanslag. SKK 

ska på detta sätt synliggöra vilken forskning som anses mest angelägen.  

 

Beslöt AK att vid kommande möte arbeta vidare med prioriteringsordningen beträffande 

områden som rör avel. 

 

 

SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

§ 24 

a) Pressmeddelande om SAN hos golden retriever och Karin Hultin Jäderlunds 

avhandling 

 

AK tog med intresse del av pressmeddelandet och lade det till handlingarna 

 

b) Ansökan om förlängd dispositionstid gällande anslaget för PRA-forskning på 

jämthund och golden retriever. Förelåg ansökan om förlängd dispositionstid under 

2010 med slutredovisning 2011-01-01. 

 

Beslöt AK i enlighet med ansökan med slutredovisning senast 2011-01-31. 

 

 

Information 

§ 25 

Helena Rosenberg 

Rapporterade om medverkan, tillsammans med SKKs röngenavläsare Kerstin Hansson, vid 

Svenska Spaniel och Retrieverklubbens konferens i november 2009.  
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Informerade om kommande rapport till CS gällande bas-MH och redovisning av planerat 

arbete inom projektgruppen ”Avel för mentalt sunda hundar” under 2010. 

Informerade om möte som ägt rum på SLU kring rutiner för rapportering av renal dysplasi 

(RD). 

 

Ulf Uddman 

Informerade om kontakter med Norska Kennelklubben angående Strinda veterinärklinik. 

Frågan kommer att tas till CS. 

Informerade om tjänstehundsutredningens yttrande som ska avges under kommande kvartal. 

SKK föreslås en utökad roll i det nya lagförslaget. 

Informerade om möte med the Kennel Club där två engelska rapporter, varav en 

parlamentarisk, kring rashundars hälsa, redovisades.   

Informerade om djurskyddsutredningen, ledd av Eva Eriksson, där Ulf Uddman är utsedd till 

expert. Utredningen ska vara färdig i januari 2011, men kan komma att få förlängd 

utredningstid. Antalet remissinstanser är ca. 200. Frågeställningen gäller vilka åtgärder som 

behövs för att hindra avel som innebär djurlidande och AK kommer att tillfrågas om 

synpunkter. SKK kommer att framföra synpunkter på den alltför starka detaljstyrning som 

förekommer idag. En gemensam värdegrund i djurskyddsarbetet kommer att diskuteras.  

 

Åsa Lindholm 

Informerade om att en artikel om HD-röntgen kommer att publiceras i nästa nummer av 

Hundsport Special. 

 

Berit Wallin Håkansson 

Informerade om att hon tillträder som Veterinär Ögonspecialist hos SKK fr.o.m. 2010-02-01. 

Under våren kommer Berit ingå i en grupp som ska arbeta fram ett förslag till ögonprotokoll 

anpassat till de internationella europeiska protokollen. Det nuvarande svenska ögonintyget 

godkänns inom NKU t.o.m. 31 december 2010.  

 

Åke Hedhammar 

Rapporterade från arbetet med internationella dopningsregler inom FCIs vetenskapliga 

kommitté. 

Informerade om det hälsoarbete som pågår internationellt och diskussionen kring lämpliga 

nivåer av screeningprogram beträffande hälsoundersökningar och DNA-test. 

 

Sofia Malm 

Informerade om att hon börjat arbeta halvtid efter barnledighet och att arbetstiden kommer att 

utökas under året.  

Rapporterade om medverkan vid konferens arrangerad av rasklubben för amerikansk cocker 

spaniel i november.  

Informerade om sitt doktorandarbete med den fjärde och sista artikeln som genom simulering 

kommer att undersöka förväntat avelsframsteg avseende HD vid selektion baserat på HD-

index jämfört med dagens individselektion. 

 

Maija-Leena Eloranta 

Rapporterade om sina efterforskningar beträffande klubbarnas hälsoenkäter. AK kommer 

under våren att återuppta frågan om hälsoenkäter som hjälp i RAS-arbetet. 
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Karin Drotz 

Informerade om kontakter med rasklubben för mastino napoletano och inställt möte med 

klubben.  

 

Beslöt AK att åter erbjuda klubben ett möte per telefon för att diskutera RAS.  

 

Britt-Marie Dornell 

Rapporterade om medverkan vid Sydskånska Kennelklubbens uppfödarträff under hösten. 

Mottagandet var positivt och inte minst kommenterade deltagarna det glädjande beslutet att 

alla aktiva uppfödare nu får tidningen Hundsport Special utan kostnad. 

 

 

Protokoll 

§ 26 

a) Protokoll från SKK/Centralstyrelsen CS 

Förelåg protokoll från CS nr 7/2009. 

 

Noterade AK protokollet och lade det till handlingarna.  

 

b) Protokollsutdrag CS nr 7/2009 

Förelåg protokollsutdrag från CS nr 7/2009. 

 

Noterade AK protokollsutdraget. Informerade Avelssekretariatet om att 

Broholmerföreningen önskar ett möte med AK för att diskutera AKs beslut att avslå ansökan 

om hälsoprogram. AK menar att beslutet fastställts i CS och att något möte för närvarande 

därmed inte är aktuellt. 

 

 

§ 27 

a) Protokoll övriga kommittéer  

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna 

 

c) Protokollsutdrag övriga kommittéer 

Förelåg protokollsutdrag från Kommittén för hundars mentalitet (KHM) nr 1/2009.  

 

Förelåg protokollsutdrag från Föreningskommittén (FK) nr 4/2009;  

§ 102 Fråga om beslutsgång, SKK/AKs hälsoprogram. 

Förelåg fråga från SKKs avelskonsulenter rörande lämplig handläggningsgång inom 

klubbarna i fråga om begäran om att få sin/a ras/er upptagna i ett hälsoprogram. 

Karin Drotz och Helena Rosenberg hälsades välkommen till sammanträdet. 

Konstaterade FK att av de flesta stadgar samt av typstadgar för special-/rasklubb framgår 

att styrelsen ansvarar för avelsfrågor. Medlemmarnas möjlighet att påverka i klubbens 

angelägenheter är via motion till årsmötet. Hälsoprogram bör dock inte beslutas om vid 

årsmötet, däremot kan årsmötet uttala riktlinjer för styrelsens fortsatta arbete. 

Diskuterades AKs Avelshäfte. FK uttalade att lydelsen i några punkter i häftet bör ändras. 
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Noterade AK Föreningskommitténs synpunkter på beslut i avelsfrågor och om hälsoprogram 

och lade därefter protokollsutdragen till handlingarna. 

 

 

FCI 

§ 28 

Förelåg följande dokument 

a) International strategies to enhance canine genetic health, presented at the meeting 

of FCI Scientific and Standards Commission in Vienna April 18-19 2009 

b) Cirkular 92/2009 

c) Cirkular 94/2009 

d) Cirkular 106/2009 

e) Cirkular 107/2009 

f) Cirkular 108/2009 

g) Regulations for FCI dog shows 

h) International regulations for the presidents of the FCI non-mandatory 

commissions 

i) General Committee 

j) Scientific Commission 

k) Breeding Commission 

 

Noterade AK FCI-dokumenten och lade dem till handlingarna. 

 

 

Pågående ärenden 

§ 29 

Förelåg lista över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

Kopior för kännedom 

§ 30 

Förelåg följande kopior för kännedom. 

a) Uppsägning av avtal om årlig sammanställning av utförda semineringar på hund. 

b) Skrivelse från Eva Sohlberg  

c) Skrivelse till styrelse och avelsråd i BBHC  

d) Skrivelse till SDHKs styrelse  

e) A healthier future for pedigree dogs, rapport APGAW 

f) Pedigree welfare in the UK: a major welfare concern? rapportRSPCA 

g) Minnesanteckningar DNA-gruppen 2009-11-23 

h) Minnesanteckningar från möte med Lapphundklubben 2009-10-19 

i) Minnesanteckningar Röntgengruppen 2009-09-30 

j) Skrivelse angående annons i Hundsport 

k) Jordbruksverket, remissammanställning om seminverksamhet 

l) Minnesanteckningar samverkansgrupp SJV, SKK, SLU, SVF 2009-12-17 

 

Noterade AK att uppsägningen av avtal om årlig sammanställning av utförda semineringar 

innebär att detta nu är en myndighetsfråga och inte längre åligger SKK. Dokumenten lades 

därefter till handlingarna. 
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§ 31 Övriga frågor 

Beslutades under söndagens gemensamma möte med UKK att tillsatta en arbetsgrupp som ska 

lägga ett förslag om skrivning om icke registrerade hundar och korsningsavel.   

 

Uppdrog AK till Kjell Andersson och Britt-Marie Dornell att representera AK i 

arbetsgruppen. Kansliet representeras av Ulla-Britt Karlmann och Katarina Sundberg. 

 

 

§ 32 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan 

protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i 

Hundsport Funktionär. 

 

Beslöt AK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat och att uppdra åt AKs sekreterare och Åsa Lindholm att avgöra om någon punkt ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  

 

§ 33 Mötet avslutas. Nästa möte är 2010-03-17 och därefter 2010-05-27 och 2010-09-15. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

Karin Drotz 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Britt-Marie Dornell  Maija-Leena Eloranta 

Ordförande   Justeras 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

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

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 


