
 
  

 

 
2015-05-20 

Sida 1/13 
 
 

 
 

 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2015-05-20. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta (via telefon § 67 - 68), 
Terese Holmquist, Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

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

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 59 Sammanträdet öppnas 

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

§ 60 Val av justeringsperson 

Kjell Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 61 Fastställande av dagordning 

Den förelagda dagordningen fastställdes. 

 

§ 62 Föregående protokoll 

AK gick igenom protokoll från möte 2-2015. I § 49 b) har angivits felaktigt datum för 
den för längda projekttiden för ”Ryssprojektet”. Det korrekta beslutet ska lyda: AK 
beslutade att förlänga projekttiden för ”Ryssprojektet” till 2016-02-28. 

I § 35 framgår att AK har diskuterat de svenska stövarraserna och möjliga åtgärder för 
att bevara stövarna. Kommittén informerades på dagens möte om att SKKs 
centralstyrelse har lyft frågan om stövarnas framtid till specialklubben.  

SKK/AK nr 3-2015 

2015-05-20 
§ 59 - § 88 

 



  

SKK/AK nr 3-2015 
2015-05-20 

Sida 2/13 
 
 

 
 

§ 63     Bordlagda ärenden 

Frågan rörande RAS för broholmer, version 2, är bordlagd i väntan på rasklubbens 
justeringar i enlighet med AKs utlåtande. AK uppdrog till Katarina Petersson att 
kontakta ras-/specialklubb i ärendet. 

RAS för broholmer kommer att tas upp under punkten RAS så snart det reviderade 
dokumentet kommer in. Punkten kommer därför att avföras som bordlagt ärende.  

 

§ 64  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med april 2015. 
Kommittén konstaterade att intäkterna från Temautbildningen som genomfördes i 
mars inte redovisats men att kostnaderna däremot är registrerade och därför blir 
slutresultatet av månadens rapport något skevt. AK lade därefter rapporten till 
handlingarna.  

 

§ 65     Pågående arbete med index för HD och ED 

AK tog del av ett välformulerat diskussionsunderlag gällande index i vilket Sofia Malm 
hade sammanfattat nuvarande status avseende återkoppling från de rasklubbar där 
index är aktuellt och avslutningsvis presenterat ett antal frågeställningar för 
kommittén att diskutera. 

Vad gäller raser aktuella för införande av HD- index, och i vissa raser även ED-index, 
från 2016 uttalade AK att kommittén avser besluta om/fastställa detta vid 
nästkommande möte, när samtliga tillfrågade klubbar har hunnit återkoppla i frågan. 

AK uttalade att man ser index för HD/ED som ett kompletterande verktyg i 
avelsarbetet för bättre ledhälsa, tillgängligt via SKKs e-tjänst Avelsdata. I raser med 
hälsoprogram för HD/ED på nivå 1 och 2 kommer införande av index inte att innebära 
några förändringar i registreringsreglerna.  

I raser med nuvarande hälsoprogram för HD på nivå 3 (krav på fria höfter) kommer 
införande av HD-index att medföra en förändring i hälsoprogrammet för HD, i enlighet 
med den som genomförts för befintliga indexraser (se nuvarande registreringsregler 
avseende HD för exempelvis rottweiler och berner sennenhund).  

Endast en ras, tysk schäferhund, har hälsoprogram för ED på nivå 3 (krav på fria 
armbågar). AK diskuterade huruvida införande av ED-index bör föranleda någon 
förändring i hälsoprogrammet avseende ED för rasen. AK konstaterade att mer 
information, bland annat avseende kopplingen mellan hundens ED-grad och kliniska 
status, behövs innan beslut om eventuell förändring av hälsoprogrammet för ED tas. 
AK uppdrog åt Sofia Malm att föra en dialog med ras- och specialklubb i frågan.  

AK diskuterade även behovet av informationsspridning rörande HD-/ED-index och 
konstaterade att information till klubbar och uppfödare om detta nya verktyg är av 
stor vikt för ett framgångsrikt nyttjande av index i avelsarbetet. AK uttalade att man 
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under hösten 2015 har för avsikt att bjuda in avelsfunktionärer/representanter från 
berörda ras- och specialklubbar till ett utbildningstillfälle om HD-/ED-index. Under 
2016 och 2017 är förhoppningen att AK ska kunna erbjuda uppfödare av nya och 
befintliga indexraser utbildningstillfälle/-tillfällen om index som verktyg i avelsarbetet.  
AK beslutade att även inkludera ett föredrag om HD-/ED-index vid avelskonferensen i 
höst. 

 

§ 66 Spärrar i Köpahund.se  

AK beslutade på årets första möte att föra en diskussion kring SKKs webbplats 
Köpahund.se och tillsatte en arbetsgrupp för att titta närmare på de spärrar som kan 
falla ut och medföra att en valpkull inte får hänvisning via Köpahund.se.  

Arbetsgruppen har haft ett par möten och rapporterade till AK att de bland annat 
diskuterat problematiken kring att några spärrar måste hanteras med handpåläggning 
från SKKs kansli, samt behovet att så långt som möjligt göra spärrlistan transparent. 
Målet är att hitta en harmoni mellan det som SKKs rekommendationer och policyer 
säger och de spärrar som läggs.  

AK uttryckte att det är av stor vikt att de regler som gäller för spärrar ska finnas för 
uppfödare att ta del av men kommittén är medveten om att det finns enstaka fall där 
det krävs att hänsyn tas till flera parametrar och att beslut då behöver fattas i det 
enskilda fallet. 

AK uppmuntrade arbetsgruppen att jobba vidare och kommittén kommer att titta 
närmare på i vilken mån det är lämpligt och möjligt att Grundregler och policyer styr 
spärrarna. 

 
§ 67 Avel på chow chow behäftad med armbågsledsdysplasi 

AK tog del av en mejlväxling mellan Länsstyrelsen i Uppsala och SKKs avdelning för avel 
och hälsa gällande en parning gjord mellan en hund med ED grad 3 och en med okänd 
status. 

AK diskuterade avel med hundar behäftade med ED grad 3 och ansåg inte att den 
aktuella parningen kan vara förenlig med SKKs grundregler. Information om SKKs syn 
på avel med ED-belastade hundar finns att ta del av i häftet Avel 2015 som finns på 
skk.se. Ytterligare information gällande ED hos chow chow finns i avelsstrategin för 
rasen på SKKs webbplats.  

Åke Hedhammar har en dialog med länsstyrelsen i detta specifika fall och redogör för 
SKKs inställning gällande avel.  

AK beslutade att kommittén genom avdelningen för avel och hälsa ska se över 
tillgängligheten för policys och uttalanden som gjorts gällande hälsa och avel.  

  

§ 68 Svensk lapphund och ”Ryssprojektet” 
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På föregående AK-möte beslutade kommittén att förlänga projekttiden för det projekt 
som syftar till att utröna möjligheter till inkorsning av lapphundslika hundar från 
Sibirien i rasen svensk lapphund. 

Representanter från AK hade träffat projektgruppen samt representanter för Svenska 
Lapphundklubben i mars för att diskutera ”Ryssprojektets” framtid och 
projektgruppens sammansättning. AK tog del av mejl från projektgruppens deltagare 
som sänts till mötesdeltagarna och AK efter mötet. Kommittén informerades om att 
SLKs representant inte kommer att fortsätta inom projektet och AK uttalade därför att 
en ersättare måste utses. AK beslutade att utse Kjell Andersson till kontaktperson för 
projektet med vilken klubben ska hålla tät kontakt.  

 

§ 69 Motioner till KF 2015 

AK hade uppdragits att bereda ett antal motioner som ligger inom kommitténs 
område. AK behandlade samtliga motioner och uppdrog till kommittésekreteraren 
tillsammans med ordförande och Helena Skarp att sammanställa motionssvaren och 
tillställa CS. 

 

a) Motion från Stövarklubben gällande reducerad valpregistreringsavgift för de 
hotade svenska hundraserna 
Svenska Stövarklubben, SvStK, har i motion yrkat att Kennelfullmäktige 2015 
ska besluta ”att ingen eller låg avgift ska tillämpas när det gäller valpregistrering 
av de hotade svenska hundraserna”. 
Frågan gällande olika former av stöttning till och lättnader för svenska stövare 
och andra svenska raser med små populationer har tidigare behandlats av SKKs 
avelskommitté. Kommittén har uttalat att man planerar för att ta ett långsiktigt 
helhetsgrepp gällande just de svenska stövarna och konstaterar att den 
föreslagna åtgärden som utgör SvStKs yrkande, väl kan rymmas i ett sådant 
projekt.  
Vid beredning av den inkomna motionen har AK svårt att se en tydlig definition 
av begreppet ”hotade raser”. Kommittén är medveten om att det råder en 
kontinuerlig minskning av stövarjakten och därmed av behovet och efterfrågan 
av de traditionella stövarna men kan inte se att en minskad registreringsavgift 
för ”hotade raser” skulle vara en positiv åtgärd som vänder den nedåtgående 
trenden på lång sikt.  

AK föreslår CS att avslå motionen med hänvisning till att möjligheten till den 
lägre registreringsavgiften redan kan tillämpas för numerärt små raser med få 
årliga registreringar, raser med snäv avelsbas, raser där populationen är under 
uppbyggnad samt i övrigt där parningen kan ha betydelse för rasens population 
och då parningen förordats av avelsansvariga för rasen. Beslut om denna 
möjlighet togs vid KF 1991. 
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b) Motion från Svenska Terrierklubben angående registrering av 5-leds 

stamtavlor för importerade hundar 
Svenska Terrierklubben, SvTek, har i motion yrkat att Kennelfullmäktige 2015 
ska ge SKK i uppdrag att utarbeta en tidsplan för den IT-utveckling som krävs 
för att realisera 5-leds stamtavlor. 
Motionären har angivit att Norge och Finland stambokför 8 generationer i 
stamtavlorna vid registrering.  
AK beredde motionen och konstaterade att motionären framför en synpunkt 
som skulle bidra till ökad informationsgrad inom svensk hundavel.  Kommittén 
noterar att det projekt som SvTek yrkar på, finns i SKKs befintliga projektplan 
men att det inte finns någon tidsangivelse då SKKs kansli arbetar efter en 
projektmodell som inte tillåter långsiktig tidsbestämd planering. 
Till KF 2013 motionerade SvTek om att SKK ”framåtriktat, så långt möjligt, tillser 
att fullständiga 5 generationers stamtavlor stambokförs när importerade 
hundar/sperma registreras.” CS, och även AK, stödde då motionärens yrkande 
men konstaterade att det varken fanns IT-resurser eller personal för att 
genomföra förslaget. CS konstaterade även att en förändring likt den föreslagna 
skulle generera en betydande merkostnad samt en stor ökad arbetsinsats per 
registrering. Det bifallna förslaget från CS var således att ”avslå motionen men 
att ta upp förslaget när det finns ekonomiska, personella och IT-stöd att ställa 
till förfogande för denna rutinförändring”. 
AK delar motionärens mening om att utarbeta en tidsplan och anser att frågan 
bör prioriteras inom den befintliga projektplanen. Därmed föreslår kommittén 
CS att tillstyrka Svenska Terrierklubbens motion.   
 

c) Motion från Svenska Taxklubben 
Svenska Taxklubben har i motion yrkat på att Svenska Kennelklubben vid 
importregistrering registrerar den färg eller hårlag som står i originalstamtavlan 
(exportstamtavlan) och inte den som importören anger på blanketten för 
inregistrering i SKK. 
SKKs princip vid registrering av hundar är att registrera den färg som 
hundägaren, d.v.s. den person som skriver under registreringsansökan både vid 
valpregistrering och vid registrering av importerad hund, anger. I de flesta fall 
överensstämmer färgen (efter översättning) på importstamtavlan med de 
svenska färgbeteckningarna, men hunden registreras efter den färg som ägaren 
anger i sin ansökan. Om detta är en färg som ej är godkänd i Sverige anges X i 
stamtavlan.  
Det är inte möjligt för SKK att ange alla förekommande färger på 
härstamningshundarna, då dessa ofta förekommer som förkortningar och med 
olika länders namn på färgerna.  
 
Det är inte heller görligt att utgå ifrån att den färg som angivits i 
exportstamtavlan är korrekt eftersom det finns många faktorer som spelar in 
när uppfödaren anger färg på sina valpar. Se exempel nedan 
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o Okunniga/oerfarna uppfödare anger fel färg.  

o Svårigheter att se vilken färg unga valpar har.  

o Endast en färg eller ett mönster kan anges trots att alla tänkbara 
kombinationer kan förekomma.  

o Översättningsfel i originalstamtavlan eller andra färgbeteckningar i 
ursprungslandet. 
 
AK har tidigare besvarat liknande frågeställningar från klubben och påtalar nu 
att det inte är lämpligt att fatta dylika beslut gällande registreringsregler på ett 
Kennelfullmäktige. Ansvaret för regelverk har, av CS, delegerats till adekvat 
kommitté. SvTK har ställt sitt yrkande att gälla registreringsregler för samtliga 
raser och ett bifallande av motionen skulle få outredda oöverblickbara 
konsekvenser för långt fler raser än för tax.  
 
AK föreslår CS att avslå motionen.  
 

d) Motion från Västra Kennelklubben angående hälsoundersökningar som 
utförts i andra FCI-länder av där godkända veterinärer. 
Västra Kennelklubben har i motionen yrkat ”att SKK accepterar och registrerar 
hälsoundersökningar som utförts i andra FCI-länder av där godkända 
veterinärer och veterinärinstitut”. 
Motionären anför att utbyte över nationsgränserna är viktigt ur ett 
hälsoperspektiv samt att statistiken för svenska avelsdjur är missvisande då 
resultat för utländska avelsdjur inte registreras.  
AK beredde motionen och stödjer motionärens konstaterande att användning 
av utländska avelsdjur är viktigt och i många raser nödvändigt för att undvika 
en allt för snäv avelsbas. AK konstaterar vidare att det är önskvärt att så många 
resultat som möjligt för utländska avelshundar kan nyttjas av svenska 
uppfödare för att underlätta avelsutbytet.  
I ett internationellt perspektiv skiljer sig dock så väl intygens utformning och 
innehåll som de krav man ställer på undersökande veterinärs kompetens. Intyg 
kan sakna nödvändiga uppgifter eller vara skrivna på språk som SKKs personal 
inte behärskar. I en del länder har man exempelvis inte för vana att kontrollera 
id-nummer vid undersökning, vilket innebär att det är oklart vilken individ som 
undersökts. Skalan och/eller de kriterier som används vid undersökningen kan 
skilja sig åt. De olika vidareutbildningar som erbjuds inom veterinärkåren skiljer 
sig även de mellan länder, vilket kan göra det omöjligt att avgöra om 
undersökande veterinär har en kompetens som är jämförbar med den vi kräver 
för motsvarande undersökning i Sverige. 
I de fall där intyget bedöms uppfylla kraven på utformning, innehåll och 
veterinär kompetens registrerar SKK redan idag hälsoresultat från andra FCI-
länder. 
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För undersökningar avseende HD och/eller ED begränsas de uppgifter som förs 
in i databasen till svenska resultat samt godkända resultat för utländska hundar 
som använts i avel i Sverige. Begränsningen är av särskild vikt i raser för vilka 
HD- och/eller ED-index skattas.  SKK har i dagsläget ingen möjlighet att 
säkerställa att samtliga resultat för en kull/ett avelsdjurs avkommor 
rapporteras in. En frivillig inrapportering av utländska resultat skulle därmed 
kunna medföra missvisande index till följd av ett selekterat urval av resultat. 
Vid en eventuell framtida samkörning av de nordiska databaserna eller 
rutinmässigt utbyte av data länderna emellan, med möjlighet att registrera alla 
röntgenresultat från de nordiska länderna, skulle det bli möjligt att inkludera 
samtliga nordiska HD- och ED-resultat i indexberäkningarna. 
Sammantaget menar AK att registrering av samtliga hälsoresultat från FCI-
länder skulle innebära att de resultat som förs in i SKKs databas inte skulle bli 
jämförbara och att uppgifterna i många fall skulle vara direkt missvisande. AK 
föreslår därför CS att avslå Västra Kennelklubbens motion. AK ser det dock som 
angeläget att arbeta för ett rutinmässigt utbyte av data kennelklubbar emellan. 

 

 

§ 70 Avelskommitténs verksamhetsplan och budget 

Inför Kennelfullmäktige 2015 har AKs sekreterare sammanställt ett antal punkter som 
kommittén under nuvarande period har uttryckt att det finns behov av att arbeta med 
under nästkommande period 2016-2017. De sammanställda punkterna presenterades 
för kommittén tillsammans med det föreliggande budgetförslaget för perioden. 

AK gjorde några tillägg i verksamhetsplanspunkterna och noterade budgetförslaget.  

 

§ 71 Workshop på Kennelfullmäktige 2015 

AK planerar att genomföra en workshop under Kennelfullmäktige. Kommittén har 
tidigare enats om innehållet och diskuterade nu kort de rubrikförslag som förelåg.  

AK beslutade att utse en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med planering och 
genomförande av workshopen. Arbetsgruppen beslutades bestå av Karin Drotz, Helena 
Skarp, Elisabeth Rhodin och Terese Holmquist. Karin Drotz är sammankallande.  

 

§ 72 Veterinärförbundets nya rekommendationer avseende kastration av hund 

AK tog del av de nya rekommendationer angående kastration av hund som Sveriges 
Veterinärförbunds smådjurssektions normgrupp fastställde i början av 2015.  

AK noterade rekommendationerna som innehåller för- och nackdelar med kastration 
av hund.  

 

§ 73 Entropion hos hund 
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SKKs avelskommitté har tidigare sett ett behov av att göra ett uttalande gällande 
entropion. Huvudsyftet var att uttala sig om entropion ur avelshänseende för att bland 
annat underlätta för uppfödares avelsplanering. 

Åke Hedhammar presenterade en text där han förklarar att förekomsten av inåtrullade 
ögonlock, entropion, är nära förknippad med den stora variationen i utseende hos 
olika typer av hundar och är komplex i sin omfattning och utformning. Karaktären och 
”graden” av entropion varierar från en lindrig anatomisk avvikelse utan större klinisk 
betydelse till ett allvarligt kliniskt sjukdomstillstånd med skador på ögat och konstant 
smärta.  

Texten redogör för SKKs ståndpunkt gällande hänsyn vid val av avelsdjur där 
disposition för entropion föreligger eller där någon form av entropion finns. 

AK beslutade att uppdra till Åke Hedhammar att färdigställa en arbetsplan och tidsplan 
för kommunikation till hundägare, uppfödare m.fl. av SKKs uttalande avseende 
entropion.  

 

§ 74 AU-beslut 

a) Beviljad ansökan av konferensbidrag för Svenska Älghundklubben 

Svenska Älghundklubben hade, i enlighet med AKs beslut § 19 a) 2015, 
inkommit med kompletterande uppgifter till tidigare inlämnad ansökan om 
bidrag för avelskonferens den 7 augusti 2015. 

 AKs arbetsutskott, AK/AU, har gått igenom kompletteringarna som avser 
tydligare budget samt programinnehåll.  

 AK/AU beslutade att acceptera kompletteringen och nu bifalla bidragsansökan 
för senare utbetalning enligt gällande regler. 

AK godkände AU-beslutet. 

 

§ 75 Ansökan om hälsoprogram avseende ED för rysk svart terrier 

Rasklubben för rysk svart terrier har, via specialklubben Svenska Brukshundklubben, 
ansökt om att få införa hälsoprogram nivå 2 för rasen avseende armbågsledsdysplasi, 
ED. 

AK diskuterade ansökan och fann den motiverad då en stor del av individerna inom 
rasen röntgas och en relativt stor andel av dessa är behäftade med ED 1 eller sämre. 
Rasen kommer fortfarande att kunna ta del av utländskt avelsmaterial på adekvat sätt.  

AK beslutade att bifalla klubbens ansökan om hälsoprogram på nivå 2 avseende ED för 
rysk svart terrier. Beslutet innebär registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur 
som saknar ED-resultat vid parningstillfället. Hälsoprogrammet träder i kraft 2016-01-
01.  

 

§ 76 Gällande hälsoprogram för pap_PRA1 
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På förekommen anledning vill AK förtydliga att papillon och phalène ska följa gällande 
hälsoprogram vilket innebär att föräldradjuren ska ha giltig ögonlysning för att gå i 
avel. Detta gäller fram till att det nya hälsoprogrammet med DNA-test avseende 
pap_PRA1 tar vid den 1 januari 2016. Det gäller även om hunden redan nu är DNA-
testad med SKKs remiss och resultatet är registrerat i SKKs databas. Dispens kan sökas i 
enskilda fall.  

 

§ 77 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) Valphänvisning i RAS 
AK uttalade att när en klubb har gjort förändringar i kraven för valphänvisning 
som finns i deras RAS är det att beteckna som en delrevidering. Delrevideringen 
ska förankras i klubben och därefter ställas till SKKs avelskommitté. 
 

b) RAS version 1 
Bouvier des ardennes – förenklat RAS 
 

c) Inlämnade för granskning, revidering 

 Chodský pes, Katarina Petersson  

 Labrador retriever, Kjell Andersson  

 Löwchen, Terese Holmquist 

 Puli, Elisabeth Rhodin 

 Tysk jaktterrier, Elisabeth Rhodin 
 

d) Fastställande av granskade RAS  

 Pyreneisk mastiff, Anna Uthorn (fastställt av AU) 

 Bracco italiano, Anna Uthorn 

 Löwchen, Terese Holmquist 

 Podengo portugues, Terese Holmquist 

 Puli, Elisabeth Rhodin 

 Tysk jaktterrier, Elisabeth Rhodin  

 AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 
 

e) Återremittering av RAS för labrador retriever 
AK förevisades ett utlåtande för RAS för labrador retriever. Av utlåtandet 
framgick att avelsstrategin bland annat saknar fullständig aktuell statistik samt 
utvärdering av ögonprogram.  
AK beslutade att återremittera RAS till klubben.  
 

f) Delrevidering av RAS för bostonterrier 
Klubben har meddelat att de önskar en delrevidering gällande de avsnitt i 
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avelsstrategin som handlar om ögon, bäcken röntgen och SRD. Veterinär 
Lennart Garmer är, enligt uppgift från klubben, konsulterad gällande 
ögonavsnittet.  
AK ser helst att klubben reviderar hela avelsstrategin. 
AK beslutade att godta delrevidering under förutsättning att Lennart Garmer 
har uttalat sig positivt om ögonavsnittet. Kommittén ser fram emot en snar, 
kraftigt reviderad avelsstrategi för bostonterrier där klubben har använt RAS-
mallen för att underlätta att få med alla bitar i avelsstrategin och där text om 
och statistik gällande SRD-arbetet finns med.  

§ 78 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 tog del av utbildningsmaterialet från helgen samt en utvärdering där flertalet 
deltagare hade svarat.  
AK konstaterade att utvärderingen visade på en lyckad utbildningshelg.  

 

§ 79 Forskningsseminarium hösten 2015 

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.  

Pekka Olson rapporterade att ett stomprogram nu är klart och att slutligt program 
kommer inom kort. 

AK noterade informationen.  

 

§ 80 Konferensbidrag 

a) Svenska working kelpieklubben, SWKK 

Det förelåg ansökan från SWKK om bidrag till en avelskonferens den 7-8 
november 2015. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.  
 

b) Svenska lapphundklubben, SLK 

Det förelåg en ansökan från SLK om bidrag till en avelskonferens den 17-18 
oktober 2015. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.  
 

c) Svensk klubb för tibetanska raser, SvKTR 
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Det förelåg en ansökan från SvKTR om bidrag till en avelskonferens den 7-8 
november 2015. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
  

§ 81 Rasrelaterade projekt 

a) Cavalier king charles spaniel 

AK hade mottagit en skrivelse från Cavaliersällskapet via klubbens ordförande 
innehållande kommentarer och önskemål inför kommande samarbete mellan 
AK och klubben. 

Kommittén noterade skrivelsen. 

b) Shar pei 

AK tog del av en replik som Pekka Olson och Åke Hedhammar hade författat till 
en insändare gällande shar pei i Svensk Veterinärtidning. I repliken informerar 
författarna bland annat om den pågående samverkan mellan SKK och special- 
och rasklubbar samt internationell samverkan och de betonar vikten av att 
veterinärkåren är en del i samverkan för att komma tillrätta med 
missförhållanden inom hundaveln. 

AK uttryckte uppskattning över innehållet och önskar sprida liknande 
information i flera former.  

 

§ 82 Protokoll 

 CS 2-2015 

 FCI Scientific Commission 2015-02-12 

 FCI Standards and Scientific Commissions 

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna. 

§ 83 Pågående ärenden 

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

 

§ 84  Kopia för kännedom 

 Anteckningar från möte om brakycefalkonferensen 

 Bedömningsmaterial bulldogg 

 Minnesanteckningar från möte med Chow Chow Ringen 2015-04-16 

 Statistik Försvarsmakten av Erik Wilson 2015 

 SKKs köpeavtal, köpeavtal med bibehållen avelsrätt och bilaga för särskild 
information. 
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AK tog del av ovanstående.  
 

§ 85  Rapport från ledamöter och övriga 

Petra Waleij meddelade att ansvaret för Köpa Hund har övergått från SKKs 
registreringsavdelning till marknadsavdelningen.  

Sofia Malm informerade om att hon ingår i en arbetsgrupp gällande marknadsföring av 
rashundar. 

Åsa Lindholm rapporterade om kommande arbete med Hundsport och Hundsport 
Special 

Anna Uthorn berättade kort om arbetet med att utse Hamiltonplakettörer.  

Åke Hedhammar påminde om att Katarina Tengvalls disputation vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet i höst. 

Kjell Andersson berättade att han har varit på Elmia Game Fair och bland annat 
föreläst om svenska raser. 

 

§ 86 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 87 Nästkommande sammanträde 

AK reviderade sina tidigare beslutade kommande mötesdatum för hösten 2015. 
Nästkommande sammanträde äger rum den 2 september och sista sammanträdet för 
året planeras till den 9 december. 

 

§ 88  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 
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Pekka Olson,     Kjell Andersson, 
ordförande     justerare  

 

 

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


