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Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2021-01-19. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter:  

Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson (§ 01-08), Maria 
Dahlberg, Maija-Leena Eloranta (§ 1-8), Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka. 

Adjungerade: 

Anne Bucksch, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Lotta Olsson (§ 07), Helena Skarp och Petra 
Waleij.  

Anmält förhinder: Linda Andersson 

Protokoll: Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 01 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Kommittémötet hålls som videomöte.   
 

§ 02 Val av justeringsperson 

Maria Dahlberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 03 Fastställande av dagordning 

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes 
dagordningen. 

 

§ 04 Föregående protokoll 

SKK/AK gick igenom protokoll 5-2020 och lade det därefter till handlingarna.  
 

§ 05 RAS 
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a) Tid för RAS-diskussion 

Ett förslag på uppdaterad RAS-mall har tagits fram och behöver nu förankras i 
AK innan den kan gå ut i klubbarna och börja användas som guide i arbetet med 
RAS.Förslaget från arbetsgruppen är att det ordnas ett separat möte för dessa 
diskussioner då de ordinarie kommittémötena är fyllda med inkomna ärenden 
och inte medger att en punkt tar upp så pass mycket tid som önskas.  

  

b) Delrevidering av RAS 

Svenska Älghundklubben har inkommit med en förfrågan om att delrevidera 
sina RAS för att anpassa delar av texten till det faktum att det under pandemin 
är svårt att utställningsmeritera sina hundar. Klubben förespråkar att avel sker 
med hundar som är ”exteriört godkända” vilket är något svårare för uppfödare 
att leva upp till nu när hundutställningar är inställda i och med pandemin.  

SKK/AK ser ingen anledning till delrevidering i nuläget då situationen troligtvis 
är övergående. Klubben har stundande revidering enligt gängse tidsintervall för 
flera av sina rasers avelsstrategier och har möjlighet att se över textstycken och 
formuleringar då.  

 

c) RAS för pekingese 

SKK/AK har tidigare haft frågan om RAS för pekingese uppe för behandling. 
Bakgrunden är det RAS som AK har sammanställt på uppdrag av SKKs 
centralstyrelse, CS, när revidering av pekingese-RAS var aktuell 2019 och 
rasansvaret fråntagits ordinarie special- och rasklubb under en period. 
Avelsansvaret för pekingese låg då på SKK centralt.  

Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, har under 2020 haft synpunkter på det 
fastställda RAS för pekingese och till dagens möte förelåg ett protokollsutdrag 
från SKK/CS i frågan. Av protokollsutdraget framgår att SDHK har vänt sig till 
Centralstyrelsen och påpekat att pekingese-RAS skulle innehålla felaktigheter 
som behöver rättas till varpå SKK/CS uppdragit åt presidiet att tillsammans med 
SKK/AKs ordförande göra ett nytt förslag till RAS.  

SKK/AK diskuterade frågan ingående. Vid revidering av RAS finns rutiner 
uppsatta för att främja ett långsiktigt hållbart avelsarbete i raserna utan att 
strategier ändras alltför tätt, till exempel beroende på styrelsesammansättning. 
SKKs avelskommitté har svårt att förstå att SKKs centralstyrelse väljer att i ett 
specifikt fall, utan motivering, frångå gängse rutiner för revidering av RAS. SKK 
har dessutom tagit ett riktningsbeslut gällande hanteringen av brakycefala 
raser, dit pekingese hör. Avelskommittén har inget egenintresse i att fatta 
beslut som går emot klubbar. Kommittén kommer dock enbart förorda 
hälsomässigt korrekta formuleringar och kan inte fastställa ett RAS som går 
emot den riktning som SKK valt för hundarnas bästa samt i enlighet med 
gällande djurskyddslagstiftning. Besluten baseras på fakta och syftar till att 
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främja en hållbar avel där hundar inte behöver lida.  
 

d) RAS för tax 

Specialklubben för tax har tidigare skickat in RAS till kommittén. Bengt 
Pettersson har varit i kontakt med specialklubbens representant i frågan.  

Gällande RAS kan SKKs avelskommitté inte se att strategierna går att fastställa i 
nuvarande form.  

SKK/AK beslutade att kalla specialklubbens styrelse till möte under våren för att 
prata om RAS. 

 

e) RAS för engelsk bulldogg 

Ledamot Elisabeth Rhodin är utsedd av SKK/AK att representera kommittén  
när RAS för engelsk bulldogg ska revideras. Engelsk bulldogg är en ras som 
kommittén, i samverkan med specialklubben, har jobbat extra med, bland 
annat genom att vara behjälplig vid den senaste revideringen av just RAS. I det 
senaste RAS, fastställt år 2015 finns ett antal konkreta uppdrag och i samband 
med den revidering som nu är på gång förväntas klubben redogöra för en tydlig 
hälsomässig förbättring . Elisabeth Rhodin kommer att kontakta klubben igen 
och vara behjälplig i arbetet. 
 

f) RAS för samojed 

Rasklubben för samojed har arbetat ambitiöst med sitt RAS under 2020. Dock 
kvarstår en del redaktionella ändringar och justering av textmassa och upplägg i 
RAS.  

SKK/AK beslutade att återremittera RAS till klubben och uppdra åt Maija-Leena 
Eloranta att vara klubben behjälplig i justeringar. Därefter kan RAS fastställas av 
SKKs avelskommittés verkställande utskott.  
 

g) RAS för tibetansk spaniel 

SKK/AK beslutade att återremittera RAS för tibetansk spaniel till klubben för att 
göra erforderliga redaktionella justeringar. Mikaela Sandbacka uppdrogs att 
kontakta klubben för att meddela beslutet.  

När justeringarna är genomförda kan RAS för tibetansk spaniel fastställas av 
SKKs avelskommittés verkställande utskott.  

 

h) RAS för fastställande  

 Kai, Maija-Leena Eloranta 

 Shikoku, Mikaela Sandbacka 

 Hokkaido, Mikaela Sandbacka 
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 SKK/AK beslutade att fastställa ovan RAS 

 

§ 06 Utbildning 

a) Föreläsarpool 

SKK/AK har tidigare diskuterat behovet av att ha en pool av föreläsare knuten 
till kommittén. Föreläsarpoolen skulle kunna vara behjälplig när klubbar önskar 
hjälp med föredrag och information kopplade till avel vid till exempel 
uppfödarträffar, tematräffar eller konferenser. 
 

b) Fråga om föreläsare 

a. Svenska Yorkshireterriersällskapet 

Anne Bucksch kontaktar klubben vidare och om det är lämpligt kan 
Mikaela Sandbacka vara behjälplig som föreläsare vid klubbens digitala 
avelskonferens i vår.  

b. Lagotto romagnolo 

Maija-Leena Eloranta kontaktar Svenska Lagotto Romagnoloklubben för 
att vara behjälplig vid en föreläsning för deras klubbmedlemmar.  
 

c) Helgkurs för avelsfunktionärer 

Den helgkurs SKK/AK planerar för avelsfunktionärer den 13-14 februari 2021 
genomförs digitalt. Information och anmälningsformulär finns på skk.se. 
Målgrupp för utbildningen är avelsfunktionärer i special- och rasklubbar. 
Arbetsgruppen för helgkursen består av Anne Bucksch, Kerstin Andersson, 
Maria Dahlberg, Camilla Andersson och Mikaela Sandbacka.  
 

d) Avelskonferens 2021 

SKK/AK planerar för en avelskonferens den 17-18 april. Konferensen blir ett 
digitalt evenemang och rubriken för helgen är ”Hundavel på 2020-talet”. 
Anmälningsmöjlighet kommer snart upp på skk.se och informationsmejl 
kommer att skickas till special- och avtalsanslutna klubbar. Specialklubbar 
vidarebefordrar informationen till sina rasklubbar.  

 

§ 07 Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme 

SKK/AK har, på Centralstyrelsens begäran, under vintern 2020 lämnat in en 
konsekvensanalys och ett budgetförslag i det fall SKK beslutar att träffa avtal och börja 
använda RFG-Scheme i syfte att undersöka tre av de brakycefala raserna med 
avseende på BOAS (brachycephalic obstructive airways syndrome). 

Till dagens möte hade Lotta Olsson, sekreterare i SKKs kommitté för samsyn och 
exteriör sundhet, bjudits in för att redogöra för det pågående arbetet med ytterligare 
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ett hälsoprogram för mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. Det förelåg ett 
protokollsutdrag från SKK/CS där centralstyrelsen uppdrog åt SKK/AK att belysa 
konsekvenser av införandet av RFG-Scheme, till exempel ur djurskyddssynpunkt. 
Kommittén beslutade att uppdra åt ordförande att ta reda på mer information om 
uppdraget och återkomma med förtydligande till ledamöter och adjungerade.  

 

§ 08 Inavelsgrad 

SKK/AK anser att det är viktigt att arbeta för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart avelsarbete, så att dagens hundraser ska kunna bevaras till eftervärlden, och 
stötta den stora majoritet av våra uppfödare och klubbar som bedriver ett aktivt 
arbete för minskad förlust av genetisk variation i sina raser. Mot bakgrund av det 
lämnade kommittén ett förslag till Centralstyrelsen att det inte ska vara tillåtet att 
genomföra kombinationer som ger en inavelsgrad på 12,5 procent eller högre, 
beräknad över fem (5) generationer. Detta utesluter parningar mellan far och dotter, 
mor och son, helsyskon samt alla andra parningskombinationer som ger en inavelsgrad 
på 12,5 procent eller högre.  

SKKs centralstyrelse har beslutat att ändringen inte ska genomföras och uppdrog åt 
kansliet och vd att ta in information om parningskombinationer med högre inavelsgrad 
än vad som är tillåtet.  

Kommittén diskuterade det uppdrag som givits kommitténs adjungerade. SKK/AK ser 
en nytta med att inhämta åsikter i frågan från en bredare målgrupp, till exempel alla 
uppfödare, för att få en bild av hur uppfödarkåren tänker gällande kombinationer med 
hög inavelsgrad. 

 

§ 09 Inkorsning field spaniel  

SKK/AK har mottagit en ambitiös förfrågan om att få korsa in andra fågelhundsraser i 
field spaniel för att på så vis öka rasens genetiska variation. Field spaniel är en 
numerärt liten ras där behov finns av att till exempel öka fertilitet och kullstorlek inom 
rasen. 

Ras- och specialklubb har inkommit med yttrande i frågan och är överens om att 
åtgärder för att hjälpa rasen behöver vidtas. Klubbarna och SKKs avelskommitté anser 
att detta arbete bör bedrivas inom rasklubbens försorg. 

SKK/AK beslutade att uppdra åt klubbarna att arbeta vidare med frågan och 
återkomma med en ansökan när förankring skett inom både ras- och specialklubb. 
Kommittén önskar då att ansökan kompletteras med vilken ras/vilka raser som 
klubbarna anser mest lämpad/e att använda för inkorsning i field spaniel. 

 

§ 10 Ofullständiga stamtavlor 
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Frågan behandlades på föregående möte. Kommittén beslutade att bordlägga frågan 
till nästkommande möte då man har förhoppning om att veta mer om vilka 
förutsättningar som finns att få tid för utveckling av IT-stödet för detta. 

 

§ 11 Skrivelse från Svenska Spets och Urhundsklubben, SSUK 

SSUK och rasklubbarna för pomeranian, tysk spets/kleinspitz, och tysk spets/mittelspitz 
har lämnat in en skrivelse med önskemål om att inmätning efter 15 månaders ålder ska 
stambokföras för pomeranian, tysk spets/kleinspitz och tysk spets/mittelspitz. 
Klubbarna yrkar även på att inmätning ska vara ett krav för avelsdjuren inom dessa 
raser och att utställningsdomaren vid samma tillfälle verifierar hundens färg samt att 
detta stambokförs.  

Inmätning finns i vissa raser och det går att ansöka till SKKs utställningskommitté för 
att få hundens höjd registrerad. Till detta finns det inget registreringskrav kopplat. Det 
finns ingen praktisk möjlighet att ha krav på utställd hund för att få gå i avel. Då 
kommitténs tydliga och faktabaserade ståndpunkt är att tillvaratagande av den 
genetiska variationen främjar en hållbar avel och en sund hundras kan SKK/AK inte se 
det rimligt att val av avelsdjur begränsas till de som har ställts ut på hundutställning 
eller deltagit i exteriörbedömning.  

SKK/AK beslutade att avslå ansökan i sin helhet.  

 

§ 12 Skrivelse om welsh corgi-raserna 

SKK/AK har ombetts besvara en skrivelse från en uppfödare gällande specialklubbens 
avelsrekommendationer för welsh corgi cardigan. I mejlet ifrågasätts varför båda 
corgiraserna slås ihop när Agria tar fram försäkringsstatistik för dessa. Mejlskrivaren 
påstår även att SKK skulle ha infört tvångsröntgen för welsh corgi cardigan.  

SKKs avelskommitté gick under 2019 igenom statistik för raserna tillsammans med 
klubben och fann att det fanns behov av att kartlägga båda rasernas HD-status. Antalet 
röntgade individer är lågt men tyvärr visar statistik för raserna att det föreligger både 
kliniska problem samt en hög andel hundar avlästa med HD grad C och D. År 2023 
kommer en diskussion föras mellan klubben och SKK/AK utifrån de resultat som 
samlats in 2020-2023.  

SKK/AK konstaterade återigen att det tillgängliga vetenskapliga och faktabaserade 
underlaget påvisar att det finns problematik i raserna som kan kopplas till höftleder. I 
Agria Breed Profile är det den diagnosen med högst relativ risk för 
veterinärvårdsskada. Andelen registrerade corgihundar som ingår i Agrias statistik är 
hög (92,7 %). Resterande hundar är hundar som av sina ägare angivits vara welsh corgi 
pembroke eller cardigan. SKK har tidigare ställt frågan till Agria om att få separat 
redovisning per ras för corgiraserna men det finns det inte underlag för vilket måste 
accepteras.  

Kommittén konstaterade även att specialklubben arbetar bra för att samla in underlag 
till kommande sammanställning.  
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Vidare har varken welsh corgi pembroke eller welsh corgi cardigan några 
registreringskrav kopplade till HD-röntgen. 

De inkomna mejlen från uppfödaren anses därmed besvarade. SKK/AK avser inte att i 
fortsättningen behandla liknande skrivelser med subjektivt tyckande gällande det 
pågående arbete som bedrivs genom specialklubbar till förmån för friska och sunda 
hundar.  

 

§ 13 Index för flatcoated retriever 

Det har inkommit en skrivelse från rasklubben för flatcoated retriever som, med stöd 
av specialklubben, önskar ändra sin rekommendation avseende index för HD. Klubben 
vill ändra rekommendationen för preliminärt kullindex för flatcoated retriever från 100 
till 90. Anledningen är bland annat att rasen har bra HD-statistik och. dras med annan 
hälsoproblematik som behöver prioriteras, samtidigt som avelsbasen behöver ökas.  

SKKs avelskommitté diskuterade frågan och har förståelse för klubbarnas tankegångar. 
SKKs generella rekommendation för samtliga raser är kullindex index över 100 då 
målet alltid är att hundarnas hälsa ska bevaras eller förbättras. Att gå ut med en 
rekommendation om kullindex på 90 skulle innebära att man rekommenderar en 
försämring av HD-statusen för rasen vilket vore olämpligt som avelsmål. Eftersom 
kullindex över 100 inte är ett krav för registrering, utan en rekommendation, finns 
dock ändå en möjlighet att i enskilda parningar prioritera andra hälsoområden under 
en tid.  

 

§ 14 Tandhälsa hos hund 

SKK/AK uppmärksammades på ny forskning inom området tandhälsa hos hund. 
Hundars och framförallt dvärghundars tandhälsa är något att ta i beaktande i 
avelsarbetet framöver. Förebyggande åtgärder mot till exempel tandlossning är något 
som vi som hundägare generellt är dåliga på enligt en studie genomförd vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet. I de raser där tandhälsan är mindre god finns skäl att se över 
frågan, skapa en bild av läget i rasen och lyfta upp tandhälsan när avelsstrategierna ska 
revideras nästa gång. 

 

§ 15 Önskemål om att häva avelsspärr 

Det förelåg en ansökan från Gotlandsstövareföreningen i samråd med Svenska 
Stövarklubben att häva avelsspärren för Faxälvens Caisa SE43023/2018. Tiken är ett 
resultat av en parning inom rasvårdsprojekt för gotlandsstövare där hygenstövare 
korsats in i rasen för att öka den genetiska variationen. 

SKK/AK ser positivt på att tiken från rasvårdprojektet planeras att användas i avel och 
paras med en gotlandsstövarhane. Kommittén beslutade att häva avelsspärren för 
henne i enlighet med klubbarnas önskemål. 
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§ 16 Borzoi 

Det förelåg en ansökan från Borzoi-Ringen att kunna använda hundar som är 
homozygota för en mutation som anses ge ökad risk för ryggmärgsjukdomen 
degenerativ myelopati (DM) i avel. Sjukdomen debuterar vanligtvis sent i hundens liv 
och det finns DNA-test som identifierar genetiskt affekterade hundar som, enligt de 
laboratorier som tillhandahåller testet, har en ökad risk för att utveckla DM. Testet är 
ett så kallat ”risktest” då sjukdomen DM har en komplex arvsgång. Testet är inte 
utvärderat av kommitténs DNA-grupp och resultaten registreras inte i SKKs databas. 

Jordbruksverket har tidigare (under 2016) hanterat ett liknande fall då en 
borzoiuppfödare sökte dispens från Jordbruksverkets föreskrifter för att få para en 
genetiskt affekterad (men kliniskt frisk) hane med en fristestad tik. Jordbruksverket 
lade ner ansökan då man inte ansåg att det fanns skäl att söka dispens i det fall parning 
sker mellan en genetiskt affekterad och fritestad hund. 

SKK/AK kunde, utifrån den kunskap om sjukdomen och testet som finns tillgänglig, inte 
se att det finns några  hinder för avel enligt rasklubbens önskemål. Om DM inte utgör 
något kliniskt problem inom rasen kan man fundera på värdet av att fortsätta testa 
hundar, särskilt eftersom resultaten är svårtolkade för tillämpning i det praktiska 
avelsarbetet. 

SKK/AK kan inte se att det krävs något beviljande från kommittén för att para kliniskt 
frisk hund testad ”at risk” (homozygot) för DM med fritestad individ. Ingenting 
indikerar att anlagsbärande hundar skulle löpa ökad risk för sjukdomen.  

 

§ 17 Hälsoprogram för presa canario 

Det förelåg en ansökan från den avtalsanslutna rasklubben om ändring gällande rasens 
nuvarande hälsoprogram för armbågsledsdysplasi (ED). Klubben önskar krav på 
centralt registrerat resultat avseende ED, alltså krav på känd ED-status för avelsdjur 
innan parning. Det innebär en höjning från nuvarande nivå 1 till nivå 2. 

SKK/AK tog del av klubbens motivering, statistik samt visioner ur RAS kopplade till 
screening av ED för presa canario. Rasen är stor och tung och har relativt få röntgade 
avelsdjur.  

SKK/AK beslutade att införa hälsoprogram för ED på nivå 2 för presa canario. Det 
innebär att screeningresultat för ED ska finnas för båda föräldradjuren innan parning 
genomförs. 

Ändringen träder i kraft 2022-01-01. 

 

§ 18 Hälsoprogram för shar pei 
År 2016 infördes hälsoprogram avseende SPAID (Shar-Pei Autoinflammatory Disease) 
för shar pei. Hälsoprogrammet avser central registrering av DNA-testresultat för SPAID 
med avsikt att kunna välja individer med lägst disposition för SPAID i avel. Kopplat till 
detta DNA-test har klubben formulerat avelsrekommendationer.  
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En selektion av avelsdjur kopplad till DNA-testet har hela tiden varit målet med SPAID-
projektet, som även tilldelats ekonomiska medel från SKKs utvecklingsfond. 

SKK/AK tog del av minnesanteckningar från möte med representanter från kommittén 
och klubben. Gruppen arbetar vidare för att med större säkerhet utvärdera sambandet 
mellan genotyp (CNV-tal) och klinisk status avseende SPAID. Klubben arbetar vidare för 
att testa så många avelsdjur och potentiella avelsdjur som möjligt. När ytterligare 
information har samlats in och ovan nämnda samband har analyserats bör 
hälsoprogrammet följas upp och beslut fattas om rasen ska ha krav på SPAID-test för 
avel och/eller om nuvarande avelsrekommendationer bör striktas upp . 

 

§ 19 Hälsoprogram för staffordshire bullterrier avseende L2Hga 

Staffordshire Bullterrierklubben har, med samtycke av Svenska Terrierklubben, ansökt 
om central registrering (hälsoprogram nivå 1) för den neurologiska sjukdomen L2-
Hydroxyglutaric-aciduria (L2Hga). Nedärvningen anses vara autosomal recessiv och 
DNA-test finns framtaget.  

Frågan är skickad till SKKs DNA-grupp för yttrande och SKK/AK räknar med att kunna 
besluta i ärendet på nästkommande kommittémöte i vår. 

 

§ 20 Ansökan om dispensregistrering för biewer terrier 

Det förelåg en ansökan från en uppfödare om att få SKK-registrera två importerade 
biewer terrier som inte är registrerade i en klubb inom FCI. 

SKK/AK tog del av motivering, bilder och medskickade stamtavlor. 

Kommittén förde en diskussion i ärendet och konstaterade att kommitténs 
grundinställning är att välkomna nya individer som kan bredda avelsbasen i numerärt 
små raser. Dock vill man ta reda på mer information om hundarna innan 
dispensregistrering sker.  

SKK/AK beslutade att uppdra åt Petra Waleij att presentera ytterligare information på 
nästkommande kommittémöte då ärendet återupptas igen.  

 

§ 21 Ansökan om konferensbidrag 

Svenska Vorstehklubben har tidigare ansökt om och beviljats bidrag för att genomföra 
en uppfödarkonferens under 2020. Den ställdes in på grund av rådande pandemi. 
Klubben har nu återkommit till SKK/AK och önskar bidrag för att genomföra 
konferensen digitalt den 19 juni 2021. 

SKK/AK ser positivt på att klubben genomför konferens med tema avel digitalt. 
Kommittén beslutade att bevilja klubben bidrag för senare utbetalning enligt gällande 
regler för bidrag.  

 

§ 22 Rapport från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 
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Helena Skarp rapporterade från KSS möte att kommittén har utsett en arbetsgrupp för 
att arbeta med det uppdrag kommittén fått av SKK/CS. Uppdraget innebär att SKK ska 
ha ett tydligt ställningstagande avseende mål och strategier för att motverka skadliga 
effekter av exteriöra överdrifter. Gruppen har påbörjat arbetet på ett positivt och 
framåtsyftande sätt.  

 

§ 23 Ekonomi 

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten. Kommitténs budget för 2020 
reviderades under år 2020 till följd av de anpassningar som SKK gjort för att möta årets 
minskade intäkter. Kommitténs kostnader rymdes väl inom den reviderade budgeten. 

 

§ 24 Information från ledamöter och adjungerade 

Helena Skarp informerade om arbetet med brakycefala raser och dess hälsoprogram 
samt givna uppdrag från SKKs centralstyrelse. Hon informerade även om personella 
förändringar på SKKs kansli inkluderat den nytillsatta vdn för SKK. 

Elisabeth Rhodin informerade om att hon ska hålla ett föredrag på SKKs 
specialklubbskonferens om rasers förändring över tid.  

Vidare har hon tillsammans med Åsa Lindholm påbörjat arbete i kastrationsfrågan i 
enlighet med uppdrag från KF 2019. I arbetsgruppen ingår även Linda Andersson och 
Maija-Leena Eloranta.  

 

§ 25 Protokoll 

 CS 7-2020 

 DK 5-2020 

 KSS 5-2020 

 UKK 5-2020 

 KHM 4-2020 

 UtstK 7-2020 

 AG-standard 6-2020 

SKK/AK noterade ovan protokoll. 

 

§ 26 Protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag CS om continental bulldog 

SKK/AK noterade ovan protokollsutdrag. 

 

§ 27 Kopia för kännedom 

 Föredrag från veterinärkongressen 2020 (från Youtube) 
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o Brenda Bonnett Reframing discussions on dog health and welfare 

o Sofia Malm Framtidens hundar-möjligheter och utmaningar med ett 
hållbart avelsarbete 

o Helena Frögéli I huvudet på en hund, avel för mentalitet och funktion 

 AI-statistik 

 Lembit Pihkva letter 

 SRD-redovisning engelsk bulldogg 

 SRD-sammanställning 2019 staffordshire bullterrier 

 SRD-sammanställning tysk schäferhund 

 

§ 28 Övriga ärenden 

SKK/AK hade fått en fråga om intresse för att en dansk artikel ska publiceras i 
Hundsport Special. Kommittén har tittat på innehållet och föreslår att artikeln inte 
publiceras.  

 

§ 29 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum som videomöte den 23 mars 2021. Övriga 
planerade mötesdatum 2021 är den 3 juni, 24 augusti och 16 november. 

 

§ 30 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 31 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter 
sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 
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Bengt Pettersson,    Maria Dahlberg, 
ordförande     justerare  

 

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


