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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2017-09-14. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Annica Uppström(ordf.), Kjell Andersson, Maria Dahlberg,  
Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn. 

Adjungerade: 

Linda Andersson, Anne Bucksch, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia 
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij. 

Anmält förhinder: 

Maija-Leena Eloranta 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 103 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna. Kommittén 
välkomnade särskilt Anne Bucksch som är nyanställd på SKKs avdelning för avel och 
hälsa för att arbeta med avelsfrågor. Därefter följde en kort presentation av 
kommitténs ledamöter och adjungerade innan Annica Uppström förklarade mötet 
öppnat. 
 

§104 Val av justeringsperson 

Katarina Petersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§105 Fastställande av dagordning 

Ett övrigt ärende anmäldes innan dagordningen fastställdes med en mindre justering 
av ordningsföljden. 
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§ 106 Föregående protokoll 

På föregående möte behandlades ett större antal ansökningar från ras- och 
specialklubbar om förändringar i respektive hälsoprogram.  

AK behandlade en inkommen ansökan från Lagotto Romagnoloklubben avseende 
hälsoprogram för HD på nivå 2. Rasklubben redovisade ett sjunkande antal röntgade 
individer samtidigt som målet i avelsstrategin är att 60 % av individerna ska röntgas. 
Ett hälsoprogram för HD på nivå 2 skulle även vara i linje med hemlandets 
rekommendationer för avelsdjur. 

AK beslutade att bifalla klubbens ansökan och införa hälsoprogram för HD på nivå 2 för 
lagotto romagnolo från och med 2018-01-01. Det innebär registreringsförbud för 
avkomma efter föräldradjur som ej har officiell höftledsstatus. Resultat ska föreligga 
före parning.  

Ovan beslut hade av misstag fallit ur protokollet från AK 3-2017. 

 

§ 107 Ekonomisk rapport 

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med augusti 
2017. Kommittén konstaterade att årets inställda avelskonferens gör att det finns en 
del outnyttjade medel i rapporten. I övrigt efterlevs budgeten väl och SKK/AK kunde 
lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.  

 

§ 108 Önskemål om assistans i avelsfrågor 

Rasklubben för svensk lapphund har inkommit med en förfrågan om att få assistans 
från SKKs avelskommitté i avelsfrågor genom att kommittén ska bistå klubben med ett 
sammankallande avelsråd för att strukturera upp klubbens avelsarbete.  

SKK/AK konstaterade att det är positivt att klubben är mån om att få till stånd ett 
konstruktivt avelsarbete. Kommittén har tidigare beslutat att bistå specialklubben, 
Svenska Lapphundklubben genom att AK-ledamoten Maija-Leena Eloranta är 
specialklubbens kontaktperson i avelsfrågor. Det är tyvärr orimligt att ledamöter 
innehar fasta poster eller permanenta uppdrag inom klubbar. Däremot är kommittén 
gärna rasklubben behjälplig vid frågeställningar där specialklubben inte har möjlighet 
att bistå.  

 

§ 109 Spridning av information om HD-policy 

Under hösten 2016 antog SKK ett policyuttalande gällande höftledsdysplasi, HD. Ett 
policyuttalande är ett förtydligande eller en uttolkning av de grundregler som gäller 
inom organisationen och därmed ingen ny regel. För att underlätta för uppfödare att 
göra rätt och hålla sig inom regelverkets ramar är det viktigt att synliggöra 
informationen om befintliga policys.  

SKK/AK beslutade därför att införa en hänvisning till SKKs policyuttalanden i den första 
delen av SKKs registreringsregler.  
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§ 110 Rasrelaterade projekt 

a) Brakycefala raser 
SKK bedriver sedan några år tillbaka riktade projekt för att, tillsammans med 
ras- och specialklubbar, förbättra hälsan för ett antal aktuella raser eller 
rasgrupper. En av projektgrupperna utgörs av de brakycefala (kortnosade) 
raserna. 

För att underlätta och förtydliga avelsstrategin för dessa raser önskar SKK/AK 
att texten avseende brakycefali och problematik, knuten till en kortare skalle 
och trubbig nos, blir mer likriktad och tydlig i de aktuella rasernas RAS. 
Kommittén diskuterade om det kan vara aktuellt med en hjälpande mall eller 
text som klubbarna kan lyfta in i befintlig RAS. 

SKK/AK beslutade att uppdra till Anne Bucksch och Linda Andersson att ta fram 
en text för utskick till aktuella klubbar att använda som en del i RAS.  

b) Cavalier kingcharles spaniel 
Helena Skarp informerade om de pågående diskussionerna kring rasen runt om 
i de nordiska klubbarna och på olika forum. Finska Kennelklubben har påbörjat 
ett korsningsprojekt för att förbättra rasens hälsa och Norska Kennelklubben 
har på förslag att inleda ett liknande projekt.  

SKK/AK kommer att följa arbetet med rasen i Norden vidare.  

c) Skrivelse gällande cavalier king charles spaniel 
SKK/AK tog del av en skrivelse från en medlem i Cavaliersällskapet som skickats 
till kommittén via specialklubben. Avsikten med skrivelsen var att framföra 
önskemål om införande av förenklade rutiner för att fler hjärtintyg ska skickas 
till SKK för registrering. Önskemålet är att intyg ska kunna registreras av 
veterinären digitalt och på så sätt spara både tidsödande pappershantering, 
miljö och förvaringsutrymme.  

SKK/AK uttalade att förslaget är högst relevant och att man kan se stora 
fördelar med digitalisering av resultatregistrering, både avseende 
kostnadseffektivitet och för miljön. SKKs avdelning för avel och hälsa har sedan 
länge önskemål om digitala lösningar för de intyg och hälsoresultat som skickas 
in till kansliet.  

Kommittén vill påtala att man tycker att det är viktigt att en digitalisering av 
resultatregistrering för samtliga rasers hälsoresultat prioriteras som IT-projekt 
av ovan nämnda skäl samt att nuvarande hantering är otidsenlig.  

 

§ 111 Översyn av SKKs registreringsregler 

a) Under mitten av 2016 informerades samtliga klubbar om den översyn av SKKs 
registreringsregler som ska pågå fram till 2020. 



  

SKK/AK nr 4-2017 
2017-09-14 

Sida 4/12 
 
 

 
Vid AKs föregående möte behandlades ett stort antal utvärderingar från 
klubbar som önskade förändra eller behålla sina hälsoprogram. Vid dagens 
möte behandlade SKK/AK de utvärderingar som gäller äldre skrivningar om till 
exempel färgavel och annat inskrivet i SKKs registreringsregler för vissa raser.  
 

b) Berger des pyrénées 
Rasklubben har inkommit med önskemål om att behålla gällande regelverk för 
sina rasvarianter face rase och poil long. Det skulle innebära att parning mellan 
dessa två varianter är tillåten efter dispensansökan till SKK.  

FCIs ”General and breed-specific guidelines about crosses of breeds and breed 
varieties” anger att det generellt sett bör vara tillåtet att para mellan varianter 
inom en ras och även mellan närliggande raser i syfte att undvika 
hälsorelaterade problem. SKKs avelspolicy anger även den, att vi ska undvika 
avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas sundhet men 
begränsar möjlighet till ett effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial. SKK 
ska verka för att ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på 
olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek.  

Mot bakgrund av detta beslutade SKK/AK att det inte ska vara otillåtet att para 
mellan varianterna berger des pyrénées face rase och berger des pyrénées poil 
long. Beslutet träder i kraft 2018-01-01.  
 

c) Tysk spets/grosspitz, kleinspitz, mittelspitz 
Inom rasen är det tillåtet att para mellan varianterna med den närliggande 
storleksvarianten. Rasklubben Svenska Klein- Mittel- & Grosspitzklubben har 
inkommit med önskemål att få lättare tillgänglig mätning av de olika 
varianterna inom tysk spets. Rasvarianten registreras när hunden är valp och 
om den sedan som vuxen kommer att storleksmässigt tillhöra en annan variant 
kan den mätas om och ”slutmätas” på officiell utställning. Klubbens önskemål 
är att det ska vara lättare att slutmäta en tysk spets och att det ska kunna ske 
utan att individen är anmäld till en officiell utställning, till exempel att 
hundägaren betalar en lägre avgift och kan delta i endast mätning av officiell 
exteriördomare. Detta skulle då kunna ske på rasspecialer eller i samband med 
utställningar där officiell exteriördomare finns på plats.  

SKK/AK beslutade att tillfråga SKKs domarkommitté om det tillvägagångssättet 
är möjligt.   

Klubben anger att det finns en problematik med att individer av rasen 
pomeranian registreras som tysk spets/kleinspitz i vissa länder då den 
överstiger maxhöjden för pomeranian. Det gör att pomeranian återfinns i 
svenska hundar av både varianten kleinspitz och mittel spitz. Klubben är oroad 
över att rasrelaterade sjukdomar hos pomeranian därmed ska spridas inom 
tysk spets.  
Petra Waleij uppdrogs att kontakta rasklubben för pomeranian i frågan samt 
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undersöka hur övriga nordiska länder hanterar frågan om parning av 
pomeranian med kleinspitz.  

Av samma anledningar som åberopas i § 111 b) kommer AK inte att införa 
några restriktioner gällande parning mellan varianter av tysk spets/klein-, 
mittel- & grosspitz.  
 

d) Border collie 
Svenska Vallhundklubben har inkommit med önskemål om att få ha kvar sitt 
krav på vallhundsmerit för registrering av border collie. 

SKK/AK finner ingen anledning att ändra registreringsregler för border collie 
och beslutade därför att behålla den befintliga skrivningen. 
 

e) Welsh corgi cardigan 
Svenska Welsh Corgi Klubben har inkommit med en önskan om restriktioner vid 
avel med vissa färgkombinationer innefattande merle.  

SKK/AK beslutade att avslå ansökan om restriktioner i Registreringsreglerna 
avseende färg. Motivet är dels angivna generella skäl för avelsrestriktioner, 
redovisade i § 111 b men även att det finns ett specifikt policyuttalande 
gällande merlefärg. Det finns även via Laboklin ett tillgängligt DNA-test för 
merleanlag som kan tillämpas för individer av welsh corgi cardigan före 
användande i avel. Testresultat från DNA-test avseende merle registreras 
centralt av SKK. Det finns dock inget som hindrar att klubben har kvar önskade 
rekommendationer till uppfödare avseende parning med merlefärgade hundar.  

 

§ 112 Ansökan om nytt hälsoprogram för collie 

SKK/AK har mottagit en ansökan från Svenska Collieklubben, med yttrande från 
Svenska Brukshundklubben, SBK, om nytt hälsoprogram för collie. Rasklubben ansöker 
om hälsoprogram för mentalitet på nivå 3 där hänsyn tas till skattat mentalindex för 
kullen. Ansökan innehåller omfattande material gällande bakgrund, arbetsgång, 
statistik och nulägesbeskrivning. AK tog även del av exemplifierande filmer av collie 
som går MH samt ett tjugotal mejl och skrivelser från collieuppfödare.  

Collie har haft tillgång till mentalindex som verktyg sedan 2012 då en projektgrupp 
inom klubben tillsammans med representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 
startades för att arbeta mot en förbättrad mentalitet hos collie. Mentalindex har sedan 
dess skattats hos SLU och tillhandahållits som verktyg för collie via klubbens 
webbplats. I ett inledande skede gjordes även en hundägarenkät där collieägare fick 
svara på ett antal frågor om hur deras hundar fungerade i vardagen. Av 
enkätsammanställningen framgick att ungefär hälften av collieägarna upplevde att 
deras hundar visade någon grad av rädsla i olika situationer som vid halt underlag eller 
i trappor.  



  

SKK/AK nr 4-2017 
2017-09-14 

Sida 6/12 
 
 

 
Från och med 2017-01-01 omfattas samtliga av SBKs raser av ett hälsoprogram som 
anger att föräldradjur födda från och med 2016-01-01 ska ha genomgått en fullständig 
Mentalbeskrivning Hund, MH, med kryss i alla 33 positioner. Det innebär en skärpning 
för dessa avelsdjur gentemot hundar födda före 2016-01-01.  

Den ursprungliga projektgruppen har tillsammans med rasklubben under åren, på ett 
föredömligt sätt, informerat via fysiska tillfällen och på webbplatsen samt i 
klubbtidningen om hur man tillsammans ska nå målet att få en mentalt sundare collie. 
SKK/AK är medveten om att det råder osämja och intressekonflikter inom klubben 
mellan olika uppfödare och att detta försvårar både informationsarbetet och att uppnå 
en samsyn inom uppfödarkåren. Trots ihärdiga informationsinsatser bortser många 
uppfödare från klubbens nuvarande rekommendationer vilket medför att rädslorna 
inom rasen kan komma öka på sikt.  

Att följa ras- och specialklubbs önskan att därför införa krav på ett kullindex för 
mentalitet som överstiger 100 innebär att de kullar som föds förväntas vara något 
bättre än en genomsnittlig svensk collie. Införande av krav på kullindex över 100 är 
således ett sätt att säkerställa att populationens utveckling, i detta fall i fråga om 
nyfikenhet/orädsla, åtminstone inte går åt fel håll. Ett dylikt krav kan inte anses vara 
särskilt strikt oavsett om det gäller höftleder, armbågsleder eller mentalitet. Ungefär 
50 % av potentiella avelsdjur förväntas själva ha ett index över 100. Även hundar som 
själva har ett index under 100 kan användas i avel tillsammans med en partner som har 
ett högre index, vilket ytterligare ökar flexibiliteten och andelen potentiella avelsdjur.  

SKK/AK diskuterade frågan ingående och ledamöterna hade olika infallsvinklar. Det är 
viktigt med diskussion och samsyn inom organisationen oavsett om det gäller arbete 
för mental eller fysisk hälsa hos våra hundar. Kommittén lyfte upp att oavsett vilket 
står hundvälfärd och djurskydd i första rummet. 
SKK/AK beslutade att tillstyrka ansökan om hälsoprogram på nivå 3 för mentalitet hos 
kort- och långhårig collie, innebärandes krav kopplat till mentalindex för avel, med 
införande från och med 2019-01-01. Kommittén poängterade att det praktiska 
införandet av hälsoprogrammet förutsätter teknisk utveckling som möjliggör skattning 
och publicering av mentalindex i SKK avelsdata.  

SKK/AK noterade att rasklubben önskar en begränsning av hälsoprogrammet till en 
femårsperiod vilket nekades. Hälsoprogram ska aldrig vara statiska över tid. SKK 
beviljar inte hälsoprogram på begränsad tid utan uppmuntrar de klubbar som har 
ansvar för ett hälsoprogram att löpande utvärdera effekterna av respektive 
hälsoprogram. Om utvärderingen visar att programmet bör förändras/avvecklas bör 
klubben ansöka om detta till SKK/AK 

Anna Uthorn reserverade sig mot beslutet. 

 

§ 113 Hälsoprogram avseende HD för slovenský kopov - överklagan 

Vid AK 3-2017 behandlade kommittén en ansökan från Svenska Slovenský Kopov 
Klubben gällande hälsoprogram för HD. Rasen har hälsoprogram avseende HD på nivå 
2 men önskade, efter genomförd utvärdering, ändra till nivå 3. SKK/AK kunde inte se 
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att det presenterades tillräckliga skäl att skärpa nivån på hälsoprogrammet då rasen 
har en mycket liten numerär och ett hälsoprogram på nivå 3 skulle försvåra 
användandet av utländska avelsdjur. 

Till dagens möte hade klubben inkommit med en överklagan av kommitténs beslut. Till 
överklagan hade man förtydligat statistiken över röntgade hundar de senaste åren. 
SKK/AK kunde emellertid inte finna något nytt i materialet som föranleder kommittén 
att ändra beslutet.  

SKK/AK beslutade att stå fast vid sitt tidigare beslut och avslå en skärpning av rasens 
hälsoprogram.  

 

§ 114 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) RAS inkomna för granskning 

 Parson russell terrier, Katarina Petersson 

 Hollandse herdershond, Kjell Andersson 

 Berger picard, Elisabeth Rhodin 

 Boxer, Maija Eloranta 

 Borderterrier, Maria Dahlberg 

 Rat terrier, Anna Uthorn 

 American hairless terrier, Anna Uthorn 

 Sealyhamterrier, Kjell Andersson 

 Skotsk terrier, Maija Eloranta 

 Leonberger (delrevidering), Elisabeth Rhodin 
 

b) RAS för fastställande 

 Irländsk röd setter, Anna Uthorn 

 Rat terrier, Anna Uthorn 

 American hairless terrier, Anna Uthorn 

 Berger Picard, Elisabeth Rhodin 

 Hollandse herdershond, Kjell Andersson 

 Sealyhamterrier, Kjell Andersson 

 Delrevidering leonberger, Elisabeth Rhodin 

 Parson russell terrier, Katarina Petersson 

 AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

c) RAS för irländsk terrier 
SKK/AK beslutade att bordlägga RAS för irländsk terrier till nästkommande 
möte då kommittén vill få förtydligat några punkter i utlåtandet och granskaren 
för aktuell RAS inte var närvarande på dagens möte.  
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Kommittén vill fortsatt påminna om att RAS-mallen och dess rubriker kan vara till stor 
hjälp när klubbarna skriver och reviderar sin avelsstrategi. 

§ 115 Dispensansökan för parning – groenendael 
Det förelåg en ansökan om dispens för att använda en tik med höftledsfel i avel. Tiken 
har en skada sedan valp och har, enligt hundägaren, snedbelastat sin vikt sedan dess. 
Tiken har sex friröntgade syskon och är själv avläst med resultatet D med 
kommentaren att den vänstra leden har resultat B. Ras- och specialklubb har i yttrande 
till SKK/AK meddelat att klubbarna inte har tillräcklig veterinärmedicinsk kunskap för 
att lämna en åsikt i ärendet.  

SKK/AK har, förutom kunskap från kommitténs adjungerade veterinärer, inhämtat 
expertkunskap från avläsande veterinär för att kunna bedöma huruvida hunden kan 
anses ha en medfödd eller förvärvad defekt. 

Kommittén ansåg inte att det fanns tillräckligt starka skäl för att bevilja dispens. Det 
går inte säkert att utröna vad dysplasin beror på och det är inte heller möjligt att helt 
utesluta att tiken kan få kliniska symtom i samband med den påfrestning som en 
dräktighet innebär.  

SKK/AK beslutade därmed att avslå dispens.  

 
§ 116 Utbildning  

a) Avelskonferens 
Vid föregående möte beslutade SKK/AK att ställa in avelskonferensen 2017 och 
flytta den till 2018.  

SKK/AK beslutade på dagens möte att inkludera Anne Bucksch i den befintliga 
arbetsgruppen inför konferensen. Arbetsgruppen består således av Helena 
Skarp (sammankallande), Elisabeth Rhodin, Katarina Petersson, Åsa Lindholm, 
Maria Dahlberg och Anne Bucksch.  

b) Utbildning för avelsfunktionärer 
SKK/AK har tidigare beslutat att inte arrangera någon central utbildning för 
avelsfunktionärer under 2017. En mindre grupp arbetar för att kartlägga 
utbildningsbehovet hos avelsfunktionärer ute i klubbarna. En enkät har 
besvarats av ett stort antal avelsfunktionärer och kommittén förevisades en 
rapport och sammanställning av svaren. Enkäten har givit en hel del 
information om hur arbetet med och hanteringen av avelsfrågor ser ut ute i 
klubbarna. Arbetsgruppen önskar stämma av sina idéer till fortsatt arbete med 
berörda på SKKs kansli och kommer att rapportera vidare på nästkommande 
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AK-möte.  
 

§ 117 Konferensbidrag 

Det är av stor vikt att RAS och RAS-arbetet genomsyrar programmet vid anordnande av 
konferens och uppfödarmöte.  

a) American Staffordshire Terrierklubben 
Det förelåg ansökan från Svenska Staffordshire Terrierklubben om bidrag till en 
avelskonferens den 24-25 mars i Eskilstuna. 
Kommittén tog del av det preliminära programmet, information om 
föreläsningar samt budget för konferensen.  
AK beslutade att inhämta kommentar till ansökan från specialklubben och om 
inga invändningar finns, bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande 
regler. 
 

b) Specialklubben för shih tzu 
Det förelåg en något kompletterad ansökan från Specialklubben för shih tzu om 
bidrag till en avelskonferens den 3 februari 2018. 
Kommittén konstaterade att ansökans innehåll fortfarande är tunt 
avelsmässigt men beslutade att, den här gången, bifalla ansökan för senare 
utbetalning enligt gällande regler.  
 

§ 118 SKKs utvecklingsfond 

a) Långtidsstudie flatcoated retriever 
Det förelåg en ansökan från Flatcoated Retrieverklubben i samarbete med 
Uppsala Universitet. Ansökan avser en studie för att till år 2024 ha fått en 
uppfattning om vad som gör att flatcoated retriever drabbas extra hårt av olika 
former av cancer. Projektet och dess budget innefattar framförallt omfattande 
enkätundersökningar, blodanalyser och information till djurägare.  

SKK/AK beslutade att föreslå SKK/CS att bevilja projektet ansökt medel, 71 000 
kr för pågående projekt 2017-2019. Beviljade medel disponeras, enligt statuter 
för Utvecklingsfonden, under två års tid. Ekonomisk redovisning ska därför ske 
till SKK/AK senast 2019-12-31 tillsammans med skriftlig rapport. 
 

b) Renal dysplasi hos boxer, flatcoated retriever och berner sennenhund 
Det förelåg en ansökan från Svenska Boxerklubben tillsammans med Svenska 
Sennenhundklubben och Flatcoated Retrieverklubben om medel för ett projekt 
om nedärvning av renal dysplasi hos dessa raser. Studien bedrivs tillsammans 
med Institutionen för kliniska vetenskaper, smådjur, vid SLU och syftar till att 
samla in blod och vävnad från hundar med misstänkt renal dysplasi. Målet är 
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att identifiera genetisk orsak till renal dysplasi hos flatcoated retriever, boxer 
och berner sennenhund.  

SKK/AK beslutade att föreslå SKK/CS att bevilja ansökt medel, 43 000 kr, till 
projektet. Beviljade medel disponeras, enligt statuter för Utvecklingsfonden, 
under två års tid. Ekonomisk redovisning ska därför ske till SKK/AK senast 2019-
12-31.  

 

§119 Information från ledamöter och adjungerade 

Linda Andersson informerade om arbetet med övergången till ECVOs ögonintyg. 
Intygen kommer initialt att utfärdas i pappersform men ett projekt för att de ska kunna 
bli digitala finns i SKKs IT-projektplan sedan länge.  

Vidare informerade Linda Andersson om arbetet med registrering av kirurgiska ingrepp 
av brakycefala rasers andningsvägar. SKK ska registrera hundar som är opererade i 
andningsvägarna, samt typ av ingrepp, för att förhindra att dessa individer går i avel. 
Inrapporteringen väntas lanseras senare under hösten 2017.  

Kjell Andersson redogjorde för ett pågående inkorsningsprogram med hygenstövare 
för att bredda avelsbasen för gotlandsstövare.  

Maria Dahlberg informerade om att hon under september kommer att medverka vid 
möte med Svenska Lapphundklubben.  

Åke Hedhammar informerade om att kommande nummer av den vetenskapliga 
tidskriften Canine Genetics and Epidemiology kommer att innehålla en skriftlig rapport 
från 3rd International Dog Health Workshop. Vidare rapporterade Åke Hedhammar att 
han i slutet av september, tillsammans med bland annat Sofia Malm, kommer att 
medverka vid en kongress anordnad av World Small Animal Veterinary Association i 
Köpenhamn.  

Helena Skarp berättade om personella förändringar på SKKs avdelning för avel och 
hälsa.  

 

§120 Protokoll och protokollsutdrag 

 CS 3-2017 

 CS 4-2017 

 Protokollsutdrag från SKK/CS protokoll 2-2017 gällande gemensamma 
bidragsregler för Kommittén för hundars mentalitet och Avelskommittén för 
uppfödarträffar och konferenser. 

 Protokollsutdrag från SKK/CS protokoll 3-2017 gällande gemensam nordisk 
databas för dansk-svensk gårdshund. 

 Protokollsutdrag från SKK/CS protokoll 3-2017 gällande skrivelse om index från 
Svenska Schäferhundklubben. 

SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.  
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§ 121 Inför KF 

SKK/AK gick igenom uppdrag som kommittén tilldelades vid KF 2015 och som ska 
redovisas vid årets Kennelfullmäktige. Därefter gick kommitténs delegeringsordning 
igenom. SKK/AK önskar att, inför kommande verksamhetsperiod, lägga till en punkt om 
utvärdering av RAS. 

På årets KF kommer SKKs avdelning för avel och hälsa tillsammans med 
Avelskommittén att hålla en workshop om HD-avläsning för att informera och besvara 
frågor inom ämnet. Helena Skarp informerade om det pågående arbetet inför 
workshopen.  

 

§ 122 Pågående ärenden 

Förteckningen över pågående ärenden gicks igenom och uppdaterades.  
 

§ 123 Kopia för kännedom 

 Inmönstring av östeuropeisk schäfer - mejlväxling 

 Skrivelse från Svenska Schäferhundklubben (behandlas av SKK/CS) 

 Beslut från Jordbruksverket - avslag om undantag från avelsföreskrifterna 
(curlycoated retriever) 

 Artikel “Genetic correlations of hip dysplasia scores for Golden retriever and 
Labrador retrievers in France, Sweden and the UK” 

 

§ 124 Övriga ärenden 

AK förevisades ett första utkast till blankett för ansökning av bidrag till konferenser och 
uppfödarträffar. Katarina Petersson uppdrogs att ta fram ett förfinat förslag till 
kommittén i god tid inför nästkommande möte. Förslaget ska även kompletteras med 
mall för budget.  

 

§ 125 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 1 november 2017. AK föreslår att möte 1-
2018, som är ett gemensamt möte med SKK/UKK, hålls den 20-21 januari.  

 

§ 126 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

SKK/AK beslutade att § 112, Ansökan om nytt hälsoprogram för collie, inte får 
offentliggöras innan protokollet justerats.  

 

§ 127 Sammanträdets avslutande 

Annica Uppström tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet. 
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Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Annica Uppström,    Katarina Petersson, 
ordförande     justerare  

 

 

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


