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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2015-03-25. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Katarina Petersson, 
Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm (del av mötet), Sofia 
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij (del av mötet). 

Anmält frånvaro:  

Terese Holmquist 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 29 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat.  
 

§ 30 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 31 Fastställande av dagordning 

Den förelagda dagordningen fastställdes. 

 

§ 32 Föregående protokoll 

AK gick igenom protokoll från möte 1-2015. I § 13 konstaterade kommittén att man 
önskade en fortsatt diskussion kring SKKs webbsite Köpahund.se. För att möjliggöra 
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detta beslutade AK på möte 2-2015 att tillsätta en arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår 
Pekka Olson, Åke Hedhammar, Helena Skarp och Linda Andersson.  

Protokollet lades därefter till handlingarna.  

Det hade inkommit ett påpekande till SKK från Svenska Stövarklubben gällande den 
skrivning i AKs protokoll 6-2014 § 124 som redogör för ledamöternas rapporter. 
Formuleringen i stycket som redogör för Kjell Anderssons rapport påskiner felaktigt att 
Stövarfullmäktige 2014 inte skulle ha diskuterat frågan gällande en gemensam 
stövarras. AK noterade istället att Stövarfullmäktige hade diskuterat frågan under 
mötet.  

 

§ 33     Bordlagda ärenden 

RAS för broholmer AK 6-2014 § 122 d)  

Pekka Olson hade påbörjat en dialog med Dansk Kennel Klub gällande de 
avtalsförhållanden som finns i Danmark, rasens hemland. 

Ledamöterna tog del av rasens reviderade avelsstrategier där det framgår vad som 
gäller i Sverige för avel med broholmer. I rasklubbens förslag till reviderat RAS bör man 
undvika att som strategi hänvisa till det danska avelsprogrammet och bestämmelserna 
eftersom de kan avvika från regler och rekommendationer inom SKK-organisationen.  

AK beslutade att inte fastställa RAS i nuläget utan uppdrog till kommitténs 
arbetsutskott att fastställa RAS för broholmer efter att erforderliga justeringar har 
gjorts i dokumentet.  

 

§ 34  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med februari 2015 
och lade den därefter till handlingarna.  

 

§ 35      Bevarande av stövare genom frysning av sperma 

AK tog del av en skrivelse från Svenska Stövarklubben där klubben frågar efter 
möjligheten till stöd från SKKs avelskommitté för tillvaratagning och frysning av sperma 
från lämpliga hanar av stövarraser för att hjälpa de enskilda raserna att överleva.  

AK diskuterade möjligheterna samt frågeställningar som tid som sperman skulle 
förvaras, förvaringsplats och rätten att nyttja den frysta sperman.  

Kommittén ansåg att det inte är önskvärt att göra enskilda punktinsatser för att hjälpa 
stövarraserna utan att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och utarbeta en generell 
plan för stövarna.  

 

AKs ordförande är inbjuden till Stövarklubbens ordförandekonferens för att diskutera 
stövare. Därefter ska ett helhetskoncept utarbetas där frågeställningen om stöd från 
SKK för samlande och bevarande av sperma kan ingå som en del.  



  

SKK/AK nr 2-2015 
2015-03-25 

Sida 3/12 
 
 

 
Under diskussionen gällande stövare uppkom frågan om andra möjligheter till 
ekonomiskt stöd i samband med bevarande av stövarraserna så som sänkt 
stambokföringsavgift och bidrag vid resor för inkorsningsparningar. På förekommen 
anledning uttalade AK att ersättning för kostnader som uppkommer i samband med 
parning inte kan ske.  

 

§ 36 Skrivelse gällande PRA-testade hundar utan SKKs remiss 

Hanhundar av rasen svensk lapphund har PRA-testats på klinik utan att SKKs remiss har 
använts. Svenska Lapphundklubben, SLK, anser att hundarna kan vara genetiskt 
värdefulla och de DNA-testades för prcd-PRA med förhoppningen att de skulle kunna 
användas i avel. Klubben beviljades bidrag, från SKKs utvecklingsfond, för delar av 
kostnaderna för provanalyserna. Bidraget betalades inte ut från SKK då 
remissförfarandet vid testernas genomförande inte var korrekt.  

Svenska Lapphundklubben hade nu iordningsställt informationen som krävs för att 
resultaten ska registreras. 

AK beslutade att registrera resultaten samt att betala ut ersättning enligt 
överenskommelse så snart erforderlig rekvisition inkommer från klubben.  

 
§ 37 Ansökan om dispens från registreringsregler 

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund hade inkommit med en ansökan om dispens 
gällande en hanhund som klubben önskar ska få användas i aveln trots att hunden inte 
uppfyller gällande registreringsregler.  

Med hänvisning till klubbens motivering i frågan beslutade AK att bevilja dispens för 
avel med angiven hanhund. 

 

§ 38 Inför Kennelfullmäktige 2015 

2015 års kennelfullmäktige, KF, äger rum under den första helgen i oktober. Under 
möteshelgen har SKKs kommittéer möjlighet att anordna en workshop inom sitt 
område.  

AK beslutade att kommittén ska föreslå en workshop där diskussioner om hundavel 
ska rymmas. Kommittén ska fundera vidare på ett mer preciserat ämne för att sedan 
anmäla detta till SKKs centralstyrelse, CS.  

Kommittéledamöterna förevisades det sammanställda underlaget över AKs 
prioriterade områden som kommer att lämnas till CS inför framställandet av SKKs 
verksamhetsberättelse.  

Inför KF ska AK även inkomma med önskemål om punkter att tas med i SKKs 
verksamhetsplan för 2016-2017. Under verksamhetsperioden önskar AK bland annat 
verka för att det utvecklas en webblösning där uppfödare genom att ”klicka” på sin ras 
kommer till en sida där all rasspecifik information finns samlad om registreringsregler, 
hälsoprogram etc. Informationen ska vara utformad på ett lättförståeligt sätt. En sådan 
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webblösning kan förhoppningsvis också minska antalet uppfödare som inte följer SKKs 
hälsoprogram och därmed inte heller uppfyller SKKs Grundregler. 

 

§ 39 Ansökan om hälsoprogram för papillon och phalène 

 Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, hade inkommit med en ansökan om att införa 
hälsoprogram för pap_PRA1 för raserna papillon och phalène. Hälsoprogrammet skulle 
vara på nivå 3 och avse DNA-resultat för pap_PRA1 hos båda raserna och det skulle 
ersätta rasernas nuvarande hälsoprogram för PRA. 

 Ansökan hade behandlats av SKKs DNA-grupp och Sofia Malm redogjorde för 
arbetsgruppens resonemang dels gällande ansökan och dels för själva testet och 
testets validitet.  

 Helena skarp redogjorde för de rutiner som tillkommer för att registrera resultaten på 
SKKs kansli.  

 AK beslutade att bifalla klubbens ansökan om hälsoprogram på nivå 3 avseende DNA-
resultat för pap_PRA1 hos papillon och phalène. Beslutet innebär registreringsförbud 
för avkomma efter föräldradjur som inte är officiellt DNA-testad för pap_PRA1 vid av 
SKK godkänt laboratorium eller som är hereditärt fri. I enlighet med SKKs Grundregler 
ska giltigt resultat föreligga före parning. 

 Registreringsförbud gäller för avkomma vars bägge föräldradjur är anlagsbärare för 
PRA. DNA-testad anlagsbärare får endast användas i avel tillsammans med hund som 
är DNA-testad fri/clear eller hereditärt fri. Att använda affekterad hund i avel är ett 
brott mot SKKs grundregler. Affekterad hund beläggs med avelsspärr. 

 Hälsoprogrammet träder i kraft 2016-01-01. Central registrering av pap_PRA1 påbörjas 
dock redan under 2015, så snart erforderliga rutiner finns på SKKs kansli. Även tidigare 
inkomna resultat kommer att registreras under förutsättning att underlaget är 
komplett.  

I tillägg till hälsoprogrammet rekommenderar SDHK/Arken att avelsdjur även 
ögonlyses för att uppmärksamma eventuella andra ögondiagnoser av vikt. 

 

§ 40 Ansökan om hälsoprogram för alaskan malamute 

Svenska Polarhundklubben, SPHK, hade inkommit med en ansökan om att införa 
central registrering (hälsoprogram nivå 1) av Alaskan malamute polyneuropati, AMPN, 
en allvarlig neurologisk sjukdom som debuterar hos hundar i ung ålder.  

Ansökan hade behandlats av SKKs DNA-grupp och Sofia Malm redogjorde för 
arbetsgruppens resonemang gällande ansökan och för testet samt dess validitet. DNA-
test för AMPN registreras i andra nordiska länder och är framtaget baserat på material 
från nordiska hundar, varför det inte ansågs finnas något behov av att validera testet 
specifikt för den svenska populationen.  
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AK beslutade att bifalla ansökan om central registrering nivå 1 av AMPN för alaskan 
malamute. Hälsoprogrammet på nivå 1 träder i kraft med omedelbar verkan. För att 
registrering ska vara möjlig ska SKKs remiss användas.  

 

§ 41 Ansökan om hälsoprogram för chodský pes 

AK hade mottagit en kompletterad ansökan från Svenska Brukshundklubben avseende 
hälsoprogram nivå 2 avseende HD för rasen chodský pes. Tidigare material hade 
behandlats av AK på möte 6-2014 § 114. 

Kommittén diskuterade den inkomna ansökan samt RAS för chodský pes. Av ansökan 
framgår att klubben har fokus på att förbättra HD-statistiken för rasen och att det inte 
finns kännedom om andra större hälsoproblem. I rasens hemland arbetas också för att 
minska förekomsten av höftledsdysplasi i rasen. 

AK beslutade att bifalla klubbens ansökan om att för rasen chodský pes få införa 
hälsoprogram nivå (krav på känd status för avelsdjur)2 avseende höftledsdysplasi. 
Beslutet gäller från och med 2016-01-01 och innebär att vid registrering av valpkull ska 
föräldradjuren ha officiell HD-status. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt reultat 
föreligga före parning.  

I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben går ut med tydlig 
information om förändringen för att undvika missförstånd gällande registreringskrav 
för chodský pes.     

 

§ 42 Ansökan om hälsoprogram för engelsk setter 

Det förelåg en ansökan från Svenska Setterklubben för Engelsk Setter om att få ändra 
sitt nuvarande hälsoprogram avseende HD från nivå 2 till nivå 1.  

AK tog del av klubbens utvärdering som redogjorde för en konstant relativt låg 
förekomst av HD i rasen och att ingen förbättring i statistiken hade skett sedan kravet 
på att använda HD-röntgade djur i avel infördes. Antalet grava dysplaster i rasen är 
litet och förekomsten av kliniska problem hos individer med lindrig HD är låg. 

AK beslutade att bifalla ansökan och ändra nuvarande hälsoprogram nivå 2 till nivå 1 
avseende höftledsdysplasi. Beslutet innebär central registrering av resultat för HD för 
engelsk setter och det träder i kraft med omedelbar verkan.  

 

§ 43 Ansökan om hälsoprogram för grand danois 

Svenska Grand Danois Klubben, SGDK, hade inkommit med en skrivelse där klubben 
påtalar att man trott att rasen återfått hälsoprogram för HD på nivå 2 efter ett 
uppehåll för att fokusera på arbetet med rasens hjärtproblem (DCM). 

Enligt en tidigare överenskommelse mellan AK och SGDK skulle en utvärdering ha skett 
5 år efter utträdet ur hälsoprogrammet på nivå 2 avseende HD. Klubben fick på AKs 
möte 4-2011 uppskov med utvärderingen av det borttagna hälsoprogrammet fram till 
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2014-01-01. Återinträde i ett hälsoprogram sker aldrig automatiskt utan föregås av att 
rasklubben gör en utvärdering där man finner att behov av återinträde föreligger.  

AK uppmanade SGDK att komma in med utvärderingen avseende HD så snart som 
möjligt. För återinträde vid nästkommande årsskifte måste klubben ha inkommit med 
utvärdering och ansökan om återinträde innan AKs nästa sammanträde.  

 

§ 44 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) Inlämnade för granskning, revidering 

 amerikansk cocker spaniel, Elisabeth Rhodin 

 bracco Italiano, Anna Uthorn 

 finsk lapphund, Kjell Andersson 

 grosser münsterländer, Kjell Andersson 

 kleiner münsterländer, Kjell Andersson 

 podenco ibicenco, Elisabeth Rhodin 

 polski owczarek nizinny, Katarina Petersson 

 podengo portugues, Terese Holmquist 

 ungersk vizsla korthårig, Kjell Andersson 

 ungersk vizsla strävhårig, Kjell Andersson 

 vorsteh korthårig, Kjell Andersson 

 vorsteh långhårig, Kjell Andersson 

    vorsteh strävhårig, Kjell Andersson 
 

b) Fastställande av granskade RAS  

 finsk lapphund, Kjell Andersson 

 grosser münsterländer, Kjell Andersson 

 kleiner münsterländer, Kjell Andersson 

 lagotto romagnolo, Maija-Leena Eloranta 

 ungersk vizsla korthårig, Kjell Andersson 

 ungersk vizsla strävhårig, Kjell Andersson 

 vorsteh korthårig, Kjell Andersson 

 vorsteh långhårig, Kjell Andersson 

 vorsteh strävhårig, Kjell Andersson 

 podenco ibicenco, Elisabeth Rhodin 

    sankt bernhardshund, Terese Holmquist  

 AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 
 

c) RAS för amerikansk cocker spaniel 
AK gick igenom det föreliggande RAS för amerikansk cocker spaniel samt det 
utlåtande som var skrivet. I klubbens reviderade RAS finns inte längre öron- och 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjFkZTdkYmMwZDUzZmU1ZjY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjQ0MWJiY2Q2MzM5Yzk4ODQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OmQxNDA2MDU3ODFjY2ZmYw
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjZkODk5MWIyNjBiNDRlYjI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4Ojc2OTgwNWM3MTQxOTM2ZjY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjM4YmIxMzQzZWFjOTZlZGM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4Ojg5MzdmZDFhMTc4ZDQyZg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjEwZjljMGI4NmM0ZDIwZmU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjU1MTAwODY0YzAwNGJjZjE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjllOTkwNDM2ZmY3MDg2YQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjE1ZjQ3NTNkMDlkMzliOQ
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ögonproblematiken upptagen på erforderligt sätt vilket tillgänglig 
sjukdomsstatistik påvisar att den bör. 
Mot bakgrund av ovanstående beslutade AK att inte fastställa RAS för 
amerikansk cocker spaniel. RAS återremitteras till klubben och AK kommer att 
föra en dialog med klubben kring revideringen.  
 

d) RAS för pyreneisk mastiff 
AK beslutade att uppdra till arbetsutskottet, AK/AU, att fastställa RAS för  
pyreneisk mastiff när klubben har redogjort i dokumentet för hur förankringen 
bland medlemmarna gått till. 
 

e) Återremittering av RAS för polski owczarek nizinny, PON 
AK förevisades ett utlåtande för RAS för PON. Av utlåtande framgick att 
avelsstrategin bland annat saknar uppdaterade uppgifter om rasens hälsostatus 
och behöver uppdateras avseende populationsstatistik. 
AK beslutade att återremittera RAS till klubben och uppdrog till Katarina 
Petersson att vara klubben behjälplig som bollplank vid revideringsarbetet.   

 

§ 45 Temautbildning 21-22 mars 2015 

Under helgen 21-22 mars ägde årets temautbildning rum i Stockholm. Temat var 
utvärdering av RAS och hälsoprogram. På utbildningen deltog ett 60-tal 
avelsfunktionärer från special- och rasklubbar. AK var väl representerad och flera av 
ledamöterna föreläste vid något tillfälle under helgen. Ett antal klubbar var inbjudna 
att prata om sina erfarenheter gällande utvärdering av RAS och hälsoprogram. 

Efter utbildningen skickades en utvärdering ut till samtliga deltagare. De inkomna 
svaren från utvärderingen redovisades för kommittén. Svar och kommentarer vittnade 
om att utbildningen var mycket uppskattad.  

Avelskommittén arbetar för att utbilda och nå ut med information till så många som 
möjligt. På AKs utbildningar är platserna begränsade och tyvärr för få för att möta det 
stora behov och intresse som finns inom organisationen. Kommittén ska ta med sig 
detta och fundera vidare på hur utbildningarna ska se ut under kommande 
verksamhetsperiod. AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för ändamålet bestående 
av Pekka Olson, Karin Drotz, Katarina Petersson och Helena Skarp. Pekka Olson är 
sammankallande.   

AK vill rikta ett stort tack till alla deltagare på utbildningen, till de rasklubbar som 
bidrog genom att dela med sig av sina erfarenheter samt till SKKs kommitté för 
hundars mentalitet som stod för helgens föreläsningar gällande arbete med hundars 
beteende och funktion.  

 

§ 46 Forskningsseminarium hösten 2015 



  

SKK/AK nr 2-2015 
2015-03-25 

Sida 8/12 
 
 

 
Den 21 november äger ett forskningsseminarium rum där forskare som fått bidrag från 
Agrias och SKKs forskningsfond presenterar forskning gällande hund och katt som ägt 
rum de senaste åren. Seminariet kommer bland annat att vara öppet för klubbarnas 
avelsfunktionärer.  

Åke Hedhammar rapporterade från programkommitténs möte. Cirka 100 forskare är 
inbjudna att delta genom att presentera sin forskning på en poster. Ett antal forskare 
kommer att ges utrymme att presentera sin forskning som föreläsningar eller i 
workshops under dagen.  

Inom kort kommer ett nytt möte med ”projektgruppen” äga rum där ytterligare 
planering för seminariet ska ske.  

 

§ 47 Avelskonferensen 2015 

Den 22 november, dagen efter Forskningsseminariet, äger Avelskonferensen rum. 
Samtliga avelsfunktionärer är inbjudna att anmäla sig.  

Arbetsgruppen inför konferensen består av Pekka Olson, Elisabeth Rhodin, Katarina 
Petersson och Terese Holmquist.  

Inbjudan och mer information publiceras innan sommaren. 

 

§ 48 Konferensbidrag 

a) Anvisning för ansökan och utbetalning av konferensbidrag 

Kommittén förevisades ett förslag till revidering av de anvisningar som gäller då 
klubbar ansöker om bidrag för sina avelskonferenser och uppfödarmöten. 
Revideringen innebär att klubbar som beviljats bidrag ska redovisa sin 
konferens samt rekvirera medel senast sex månader efter genomförd 
konferens för att utbetalning ska kunna ske.  

AK beslutade i enlighet med föreliggande textförslag. 

 

b) Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel, SSTS 

Det förelåg ansökan om bidrag från SSTS till ett uppfödarmöte den 19-20 
september 2015. 

AK fann inte det befintliga materialet i ansökan tillfredställande. Kommittén 
beslutade att avslå ansökan i befintlig form och begära in komplettering 
avseende programinnehåll. AK uppdrog till kommitténs arbetsutskott att 
besluta om utbetalning av konferensbidrag till SSTS när komplettering 
inkommit under förutsättning att klubben tillskriver AKs sekreterare inom en 
snar framtid. 

 

§ 49 SKKs utvecklingsfond 
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a) AK tog del av ett informationsblad avseende det pågående projektet gällande 

syringomyeli hos cavalier king charles spaniel. Kommittén tackade för 
informationen. 

 

b) Svensk lapphund ”Ryssprojektet” 

AK tog del av minnesanteckningar från ett möte med projektgruppen för 
”Ryssprojektet” och SLK. Pekka Olson redogjorde kort för mötet.  

Syftet med mötet var bland annat att klargöra projektgruppens 
sammansättning för att AK skulle kunna ta ställning till om projekttiden skulle 
förlängas eller ej.  

AK konstaterade att projektgruppen är densamma som vid ansökan och att 
ytterligare en person från rasklubben nu ingår. AK beslutade att förlänga 
projekttiden för ”Ryssprojektet” till 2015-02-28. 

 

§ 50 Rapporter från ledamöter och adjungerade 

Pekka Olson rapporterade att han har varit i Dortmund, Tyskland, på Dog Health 
Workshop i februari och att det var en lyckad internationell sammankomst.  

Sedan senaste kommittémötet har han deltagit på flera givande möten med 
rasklubbar. Dessutom har han varit moderator vid ett större möte som Kommittén för 
hundars mentalitet initierat gällande terminologin som används för att diskutera 
hundars mentalitet.  

Kjell Andersson är tillfrågad att prata om avel på jakthundklubbarnas konferens på 
Öster Malma i april 2015. Han kommer även att medverka som föredragshållare på 
Elmia Game Fair i Jönköping i vår. 

Karin Drotz meddelade att broschyren Avel 2015 nu finns att läsa på SKK webb. 

Sofia Malm rapporterade om hur arbetet med HD- och ED-index fortskrider. Genetiska 
analyser och testkörningar har påbörjats för en bättre bild av för vilka raser index är 
möjligt att införa från 2016. Berörda ras- och specialklubbar kommer att kontaktas 
under våren, så snart erforderliga analyser är genomförda.  

Under våren kommer Sofia Malm att medverka i arbetet med att ta fram ett 
webbinarium/TV-program om DNA-tester. Projektet har initierats av SKK/UK och 
planeras vara klart i höst. 

Helena Skarp informerade om att Linda Andersson har anställts på deltid som 
veterinärmedicinskt sakkunnig på SKKs avdelning för avel och hälsa.  

Helena Skarp har träffat ett antal rasklubbar sedan förra sedan AKs förra möte.  

Under mars deltog hon, tillsammans med ett par kollegor från SKKs avdelning för avel 
och hälsa, i SSVOs årsmöte där de bland annat gavs möjlighet att presentera 
avdelningens arbete och personal.  
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Åke Hedhammar rapporterade att även han deltagit i Dog Health Workshop. Under 
möteshelgen lanserades en engelsk version av det gedigna ögonmaterialet om adnexa 
som skapats av ögonspecialist Berit Wallin Håkansson. Det engelska adnexamaterialet 
var mycket uppskattat.  

AK diskuterade hur man kan medverka till spridning av adnexamaterialet. För att 
underlätta spridning av materialet beslutade kommittén att tillsätta en arbetsgrupp för 
ändamålet, bestående av Helena Skarp, Åke Hedhammar och Pekka Olson. Helena 
Skarp är sammankallande.  

 

§ 51 Protokoll 

 CS 1-2015 
Kommittén noterade protokollet och lade det därefter till handlingarna. 

AK noterade protokollen 

§ 52 Protokollsutdrag 

a) CS 1-2015 § 17 gällande Svenska Pudelklubben, SPK 

Med anledning av protokollsutdraget uppdrog AK till Petra Waleij att, till 
nästkommande möte, redogöra för den hantering som skett utifrån SPKs 
skrivelse till Avelskommittén med flera.  

b) CS 1-2015 § 4 gällande Taxklubben 

AK noterade protokollsutdraget.  

c) CS 1-2015 § 4 gällande Utvecklingsfonden 

AK noterade protokollsutdraget. 

 

§ 53 Pågående ärenden 

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

 

§ 54  Kopia för kännedom 

 Information om pågående indexarbete från Sofia Malm 

 Genetisk analys av Vorstehklubbens jaktprov 

 Neapolitan Tipping Point 

 Annika Uppströms rapport från möte med FCI Breeding Commission 

 Minnesanteckningar från möte med Mopsorden 2015-03-07 

 Rapport från möte mellan Golden Retrieverklubben och SKKs avdelning för avel 
och hälsa 

 Information från Svenska Lapphundklubben 
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 Information gällande livmoderruptur 

 Dubbelparning bichon frisé 

 Dubbelparning irländsk röd och vit setter 

 ”Instructions for implementing and monitoring crosses between breeds” 

 Rapport gällande nyhetsbrevet till uppfödare från AK och UKK 
 

§ 55  Övriga ärenden 

AK hade tagit del den nyligen producerade boken ”Hunduppfödning i teori och 
praktik”. Kommittén skickade ett stort tack och gratulationer till Åsa Lindholm och 
medförfattare för ett väl utfört arbete.  

 

§ 56 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 57 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 20 maj 2015. Övriga möten under 2015 är 
27 augusti, 21 oktober och 9 december. 

 

§ 58  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Pekka Olson,     Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


