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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2016-11-24. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm (§ 122 - § 140), Sofia Malm, Helena 
Skarp, och Petra Waleij. 

Anmält förhinder:  

Linda Andersson, Karin Drotz, Maija-Leena Eloranta, Anna Uthorn 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 122 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 

§ 123 Val av justeringsperson 

Kjell Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 124 Fastställande av dagordning 

Den föreliggande dagordningen fastställdes. 

 

§ 125 Föregående protokoll 

§ 100 SKK/AK tog del av minnesanteckningar och presentationsmaterial från möte med 
Svenska Collieklubben avseende projektet mentalt sund collie. Vid mötet deltog 
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representanter från SKKs avdelning för avel och hälsa, SKK/AK och SKK/KHM, SBK samt 
Katja Nilsson från SLU. Helena Frögéli rapporterade att mötet hade karaktären av ett 
informationsmöte där klubben avrapporterade hur mentalindex har tillämpats i 
avelsarbetet. Klubben har valt att fokusera på index för nyfikenhet/orädsla och 
skotträdsla. Vidare konstaterade man att uppfödare inte tar hänsyn till mentalindex i 
någon stor utsträckning. För ett mer effektivt avelsarbete för bättre mentalitet hos 
collie önskar klubben få mer frekventa uppdateringar av mentalindex och att verktyget 
lyfts in i SKK Avelsdata. Vidare önskar man en möjlighet att införa krav relaterade till 
mentalindex med avelsspärr för avkommor efter parningar där föräldradjurens 
genomsnittliga index är lägre än 100. Baserat på den utförliga redovisningen kan 
konstateras att rasen har stora rädsleproblem. Klubben uppdrogs återkomma med en 
formell förfrågan till SKK/AK kring eventuella restriktioner relaterade till mentalindex.  
 

AK vill förtydliga AK 4-2017 § 112 SKKs utvecklingsfond. AK har föreslagit att medel ska 
utbetalas från SKKs utvecklingsfond till två separata projekt. Det ena projektet innebär 
insamling av prover från merle-färgade hundar inom den sibiriska populationen av de 
lapphundslika hundarna. Det andra projektet är en genetisk jämförande studie av 
svensk lapphund och de sibiriska lapphundlika individerna. Projekten bedrivs av 
forskare Peter Savolainen, KTH.  

 

§ 126  Bordlagda ärenden 

a) AK har tidigare (AK 3-2016 § 65) behandlat en ansökan från ett antal uppfödare 
av treeing walker coonhound, om att erkänna rasen och godta den för 
registrering i Sverige.  

AK beslutade då att bordlägga frågan och inhämta ytterligare information från 
uppfödarna av rasen samt från SKKs jakthundskommitté, JhK. Till dagens datum 
hade kompletterande information om förekomsten av treeing walker 
coonhound i Norden inkommit från uppfödare liksom yttrande från 
Jakthundskommittén om rasens lämplighet som jakthund i Sverige.   

AK tog del av all information och noterade att rasens ursprungliga jaktsätt inte 
är primärt samstämmigt med det svenska jaktsättet.  

Efter en kort diskussion enades kommittén om att man inte kunde finna 
anledning till att registrering av treeing walker coonhound skulle skilja sig från 
övriga coonhoundraser då användningsområdet förefaller vara detsamma.  

AK beslutade att föreslå Nordisk Kennelunion att godkänna registrering av 
treeing walker coonhound analogt med övriga coonhounds.  

b) I AK 3-2016 § 66 diskuterades om SKK ska sluta screena för ED hos 
kondrodystrofa raser då dvärgväxta raser inte har de typiska defekterna som 
man screenar för vid dessa tillfällen. Kommittén beslutade då att följa frågan 
som redan diskuterades inom Norden.  
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På dagens möte informerades AK om att Norsk Kennel Klub har beslutat att 
avsluta screening av ED för ett antal kondrodystrofa raser.  

AK beslutade att sluta screena tax, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke, 
skye terrier, pekingese, tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso, västgötaspets 
och bassetraser förutom basset hound. Detta i likhet med Norsk Kennel Klubs 
tidigare beslut. 

 

§ 127  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med oktober 2016.  
Kommittén noterade att årets avelskonferens inte finns redovisad i rapporten ännu. I 
övrigt finns inget att anföra gällande rapporten utan kommitténs resultat ryms väl 
inom årets budget.   

Efter ovanstående konstateranden lades den ekonomiska rapporten till handlingarna. 

 

§ 128 Ryggröntgen hos tax 

Diskbråck är enligt RAS det allvarligaste hälsoproblemet hos rasen med omkring 10 % 
drabbade. De andra nordiska länderna har redan idag hälsoprogram baserade på 
central registrering av resultat från ryggröntgen. Med anledning av en mejlväxling med 
uppfödare/avelsfunktionär i Norge diskuterade AK huruvida central registrering av 
screening för diskbråck bör införas även i Sverige. AK har tidigare (2014-02-12) haft 
möte med klubben i frågan.  

AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Elisabeth Rhodin 
(sammankallande), Åke Hedhammar och Sofia Malm med uppdrag att utreda frågan 
vidare. Åke och Elisabeth uppdrogs att inledningsvis sammanställa information om vad 
som görs i de andra nordiska länderna avseende ryggröntgen hos tax.  

 

§ 129 Index för HD och ED 

a) Diskussion om index i ytterligare raser 

Det förelåg diskussionsunderlag med frågeställningar rörande eventuellt införande av 
index för HD och ED i ytterligare raser.  

AK diskuterade frågorna och uttalade att man önskar införa index för ledhälsa i fler 
raser där ett behov kan anses föreligga, och där rasens numerär och antal/andel 
röntgade så medger. Index i fler raser är möjligt att införa tidigast från januari 2018, 
med hänsyn behovet av IT-resurser.  

I urvalet av raser aktuella för index uttalande AK att man i första hand avser prioritera 
raser med relativt sett hög frekvens av HD-grad D och E, och där HD kan anses utgöra 
ett kliniskt problem. 

AK önskade vidare att klargöra att man ser index som ett bra verktyg i avelsarbetet. 
Verktyget är särskilt användbart för raser med hög HD-frekvens där index ger möjlighet 
till ett bättre utnyttjande av den befintliga populationen, dvs fler individer kan 
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sannolikt användas i avel, samtidigt som HD-problematiken kan minskas i högre takt än 
tidigare. Därför har AK för avsikt att införa HD-/ED-index i raser med hög HD-frekvens 
även om berörd ras- och/eller specialklubb inte uttryckt önskemål om detta. 
Eventuella förändringar i hälsoprogram för HD/ED som en konsekvens av index 
kommer att genomföras i dialog med respektive klubb.  

AK uppdrog åt Sofia Malm att till nästa möte ta fram ett underlag med raser tänkbara 
för index för HD och/eller ED från som tidigast 2018.  

Sofia Malm rapporterade från föreläsningar om HD-/ED-index genomförda under 
2016. Den indexutbildning som hölls i Stockholm den 16 april filmades och finns nu 
tillgänglig via skk.se (http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-
hd-och-ed/). Indexföredrag har även hållits i Kristianstad den 9 november, arrangerat 
av Nordskånska Kennelklubben, samt för Svenska Staffordshire Bullterrierklubben i 
Stockholm den 13 november. Den senare föreläsningen anordnades med anledning av 
att HD-frågan aktualiserats i rasen genom Länsstyrelsen i Skånes agerande avseende 
avel på hundar med HD-grad C. AK tackade Sofia för informationen och beslutade 
avvakta med att boka in ytterligare föredrag om index under våren. Fler 
föreläsningstillfällen kan bli aktuellt under hösten 2017 inför eventuellt införande av 
index i ytterligare raser. 

 

a) Förfrågan från Svenska Stövarklubben, SvStK, om HD-index för finsk stövare  

Det förelåg en förfrågan från SvStK om införande av HD-index för finsk stövare.  

AK beslutade bordlägga frågan till nästa kommittémöte då raser aktuella för index 
kommer att diskuteras. 

  

§ 130 Möjlig höjning av bidrag för avelskonferenser/uppfödarträffar 

AK diskuterade möjligheten att höja bidraget som kan utbetalas till specialklubbar och 
avtalsanslutna klubbar vid anordnande av avelskonferenser. 

Under många år har AK haft möjlighet att bevilja klubbar 10 000 kr i bidrag vid 
anordnande av avelskonferens. För att klubben ska erhålla bidrag ska ett antal kriterier 
vara uppfyllda både gällande konferensinnehåll och redovisning efter genomförd 
konferens. AK ser dessa konferenser och uppfödarträffar som ett bra forum för 
klubbarna att sprida kunskap om avel och information om vad som pågår i avelsfrågor i 
respektive ras. Konferenserna är ofta kostsamma för klubbar med avseende på 
konferenskostnader, föreläsarkostnader och förtäring. De ekonomiska redovisningarna 
som inkommer från klubbarna vittnar om att konferenskostnaderna nuförtiden är så 
pass höga att det vore rimligt att SKK möjliggjorde att ett högre bidrag utbetalas om 
underlag finns. 

AK beslutade att framföra till SKKs centralstyrelse att kommittén önskar höja bidraget 
som kan betalas ut från 10 000 kr till 20 000 kr. Det ska även fortsatt gälla att bidrag 
utgår med maximalt 75 % av klubbens kostnader.  

AK beslutade att föreslå CS att höjningen ska gälla från 2017.  

http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/
http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/
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Kommittén bad Centralstyrelsen notera att utbetalning av högre bidrag till klubbarna 
inte beräknas påverka AKs budget negativt då antalet klubbar som ansöker och beviljas 
bidrag för avelskonferenser har minskat på senare år och beräknas vara lägre än vad 
som budgeterats för. 

 

§ 131 Frysning av sperma från hund 

Vid möte med Jordbruksverkets referensgrupp för utrotningshotade husdjursraser, där 
SKK/AKs ledamot Kjell Andersson ingår, framkom att Jordbruksverket kan satsa en 
summa pengar i år på hundar.  

 Referensgruppen har diskuterat möjligheten att frysa och bevara sperma från 
hundraser där populationen behöver stöttning för att finnas kvar och där Sverige har 
ett bevarandeansvar. Vid nedfrysning av sperma samlas genetiskt material i en, av 
Jordbruksverkets finansierad genbank. I dagsläget finns sperma från nötkreatur, grisar 
och hästar samlade.  

AK diskuterade kriterierna för vad som ska samlas och hur materialet i så fall skulle 
användas i framtiden.  

Förfarandet är på ett mycket tidigt stadium och många frågetecken återstår vad gäller 
frysning av sperma från hund men arbete med att utröna kostnader för detta är 
pågående. 

AK noterade informationen.  

 

§ 132 Hund med andningsproblem i avel 

AK har informerats om att en fransk bulldogg som, på hundutställning, erhållit 
”disqualified på grund av andning” har använts i avel efter att utställningsresultatet har 
registrerats. Hunden har av flera exteriördomare fått kritik för påverkad andning. 
Kommittéledamöterna uttalade att det är anmärkningsvärt att hunden upplåts till avel 
och diskuterade hur liknande ärenden bör hanteras i framtiden när de kommer till 
kommitténs och SKKs kännedom. I det aktuella fallet kommer SKKs 
registreringsavdelning att sköta vidare hantering och informera SKKs uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté.  

 

§ 133 Screening av knäleder hos boxer 

Boxer har sedan lång tid tillbaka krav på känd knäledsstatus för avelsdjur för att minska 
förekomsten av knäledsproblematik inom rasen.  

SKKs röntgenavläsare har meddelat att nuvarande metod för screening av knäleder hos 
boxer inte är optimal. Den nuvarande typen av screening ger inte information som 
säkert hjälper uppfödare att minska förekomsten av korsbandsskador eller andra 
mjukdelsskador i knäleden utan är en bedömning av leden och förekomst av 
eventuella pålagringar.  
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AK beslutade att uppdra åt Helena Skarp att formulera en text som är till hjälp för 
klubben när de utvärderar hälsoprogram för knäleder. Texten ska skickas till ras- och 
specialklubb. Rasklubben kommer, liksom alla raser med hälsoprogram, utvärdera sina 
hälsoprogram under början av 2017.  

AK informerades om att en forskargrupp på SLU kommer att titta närmare på 
korsbandsskador hos boxer.  

  

§ 134 Ny ras – american hairless terrier och rat terrier 

AK har tidigare mottagit en ansökan från Klubben för American Hariless Terrier i 
Sverige om att erkänna american hairless terrier och rat terrier och godta dem för 
registrering i Sverige. AK beviljade då registrering av dessa men ansåg att de skulle 
registreras som en och samma ras med två rasvarianter då man parar individer av 
american hairless terrier med rat terrier. FCIs, och även NKUs linje har alltid varit att 
underlätta den genetiska variationen inom raser genom att inte dela upp små 
besläktade populationer som olika raser utan erkänna dem som varianter av varandra.  

AK hade nu mottagit en ny skrivelse från Klubben för American Hairless Terrier i 
Sverige som oroas över att registrering av rasen/raserna kan komma att se olika ut i de 
nordiska länderna då Finland redan erkänt dem som separata raser.  AK har noterat att 
även NKU, under hösten, beslutat att registrera american hairless terrier och rat terrier 
som två separata raser. 

AK beslutade därför att registrera american hairless terrier och rat terrier som två 
separata raser med möjlighet att para dessa två raser med varandra.  

 

§ 135 Ansökan om inmönstring av sloughi 

Det förelåg en ansökan från uppfödare om inmönstring av två sloughi-tikar från 
Tunisien. Ansökan har kommunicerats med rasklubben och specialklubben och AK 
konstaterade att klubbarna är positivt inställda till inmönstring av hundarna.  

Sloughi är en numerärt liten ras i Sverige och det finns anledning att tillföra nytt blod 
till populationen. AK kan därmed inte se att det föreligger några hinder för att mönstra 
in dessa två tikar. Individerna väntas tillföra helt nytt blod och inte vara besläktade 
med den svenska populationen.  

AK noterade att blodtypning var ett önskemål från klubbarna. AK kan inte se att det 
finns någon nytta med blodtypning av dessa två hundar och det är inte ett krav för 
inmönstring.  

AK beslutade att godkänna inmönstring enligt ansökan.  

 
§ 136 Överklagan - inmönstring av plotthund 

På föregående sammanträde med SKKs avelskommitté beslutade kommittén att avslå 
ansökan om inmönstring av en plotthund uppfödd i Sverige. Kommittén ansåg inte att 
hunden uppfyllde kraven för att mönstras in samt att det inte är möjligt att mönstra in 
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en oregistrerad hund där en tvist mellan uppfödare och hundägare är en uppenbar 
anledning till ansökan om inmönstring.  

Efter beslut om avslag har hundägaren valt att överklaga beslutet och har på nytt 
skickat in en skrivelse med motivering till varför inmönstring av hunden bör 
möjliggöras.  

Både SKKs registreringsavdelning och AK har gått igenom ärendet på nytt och noterat 
att hundägaren motiverar inmönstringen med bland annat individens rastypiska 
egenskaper samt att han, enligt uppgift, ska ha god hälsostatus. I denna och tidigare 
skrivelser framgår även att hundägaren är missnöjd med rasklubbens hantering i 
frågan.  

AK uttalade återigen att inmönstring inte ska vara ett verktyg då hund inte kan 
registreras av tekniska orsaker eller på grund av osämja mellan parter. Inmönstring får 
inte nyttjas som ett verktyg för att kringgå SKKs regelverk. Inmönstring av hund ska i 
första hand ske då hundens härstamning inte kan härledas till inom samma ras 
registrerade hundar. Det är aktuellt då man behöver tillföra nytt blod i populationer 
med snäv avelsbas, i små populationer eller för raser som är under uppbyggnad.  

AK kunde fortfarande inte se att det finns möjlighet att besluta om inmönstring för den 
aktuella hunden baserat på den mottagna informationen i ärendet.  

AK beslutade att tidigare beslut ska stå fast och att fortsatt avslå ansökan i enlighet 
med rasklubbens yttrande. 

 

§ 137 AU-beslut gällande förlängd tid för utvärdering av hälsoprogram 

AKs arbetsutskott hade fattat nedan beslut den 5 september 2016. 

”Labradorklubben har inkommit med en förfrågan om att få skjuta fram sista datum 
för klubben att inkomma med utvärdering av hälsoprogram. Orsaken är att klubben 
ska ha en större jubileumskonferens där de vill diskutera frågan och förankra beslutet 
innan utvärderingen skickas in till SKK.   

AK/AU beslutade att bifalla Labradorklubbens önskemål och medge att de får 
inkomma med utvärdering av hälsoprogram strax efter att jubileumskonferensen är 
genomförd. ” 

AK beslutade att fastställa ovan beslut. Både rasklubben och specialklubben är 
informerade.  

AK beslutade att delegera till kansliet att fatta den här typen av beslut framöver.  

 

§ 138 Rasrelaterade projekt 

a) Brakycefala raser 
Avelskommittén har haft möte med Svenska Dvärghundsklubben, SDHKs, 
rasklubbar och diskuterat det pågående arbetet med brakycefala raser. Inom 
SDHK ryms ett flertal raser som berörs av detta arbete och AK anser det vara av 
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stor vikt att det finns ett samförstånd inom specialklubben och rasklubbarna. 
Mötet avlöpte väl i positiv anda. 

Under hösten har en kongress med inriktning mot brakycefali ägt rum för 
veterinärer. Åke Hedhammar och Sofia Malm närvarade och föreläste. SKK 
hade en informationsmonter på plats bemannad av Helena Skarp, Karin Drotz 
med flera. Under kongressen redogjordes för en aktuell helhetsbild avseende 
brakycefali och de problem som kan kopplas till kortskallighet. Andning, hud, 
matsmältning, munhåla, svalg och tänder är några av de riskområden som 
bevisligen finns inom aveln med brakycefala raser och gicks igenom under 
kongressen.  
 

b) Engelsk bulldogg 

Under hösten har ett möte ägt rum med specialklubben för engelsk bulldogg. 
Helena Skarp, Karin Drotz och Åke Hedhammar deltog från SKKs sida. Under 
den tid som engelsk bulldogg var projektras hos AK och då deras avelsstrategi 
reviderades upplevde arbetsgruppen för projektet en förändrad och förbättrad 
målbild hos styrelsen för rasklubben.  

Nu kan AK konstatera att klubben (med undantag för det arbete som skett 
kring framtagande av ett hälsointyg för avelsdjur) sedan fastställandet av RAS 
inte har arbetat efter de framtagna strategierna och framförallt inte satt igång 
ett konkret arbete med att påverka de exteriöra parametrar som är kopplade 
till rasens hälsoproblem. AK ser allvarligt på detta och känner oro för rasens 
framtid och för klubben. Kommittén kommer att diskutera hantering av 
klubbens avelsfrågor med SKKs centralstyrelse. 
 

c) Dogue de bourdeaux 

Helena Skarp och Karin Drotz har träffat rasklubben angående rasens 
avelsstrategi. Nu väntar den slutliga justeringar för att RAS för dogue de 
bourdeaux ska kunna fastställas av kommittén eller av AKs arbetsutskott. 
 

d) Cavalier king charles spaniel 

Helena Skarp rapporterade från projektet avseende cavalier och det möte som 
hölls med klubben i september, vid vilket Helena Skarp och Sofia Malm deltog 
för att prata om det nya hälsoprogrammet för hjärta som träder i kraft den 1 
januari 2017. Cavaliersällskapet gör ett föredömligt och omfattande arbete 
med att informera och involvera uppfödare och medlemmar i projektet och 
mötet i september var mycket välbesökt. Klubben arbetar även aktivt med att 
få fler hundar till hjärtundersökning. 

Helena informerade vidare om den skrivelse till SKK/CS som överlämnades från 
klubben i samband med mötet. I skrivelsen vänder sig uppfödare av rasen mot 
ändringen av den nuvarande 7-årsgränsen till 8 år. Skrivelsen har behandlats av 
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SKK/CS som beslutade att den inte skulle föranleda någon förändring i det nya 
hälsoprogrammet för hjärta hos rasen. 

Helena kommer att utarbeta en tolkning av hälsoprogrammet för att underlätta 
den praktiska tillämpningen av programmet.  

Sofia informerade om att arbetet med revidering av RAS för cavalier är på god 
väg. Klubben är i slutfasen av revideringen och den nya versionen av RAS 
kommer inom kort att läggas ut på klubbens webbplats för förankring.  

Annica Uppström informerade om att SKK/CS vid sitt senaste möte fastställde 
klubbens ansökan om sänkt registreringsavgift för avkommor efter hanhundar 
över åtta år oavsett om föräldradjuren är meriterade eller ej. 

 

§ 139 Hälsoprogram för bichon frisé 

Bichon Frisé Ringen hade inkommit med en ansökan om att avsluta nuvarande 
hälsoprogram för ögon avseende PRA. Motiveringen är att ett mycket litet antal PRA-
fall har konstaterats inom rasen sedan 1991.  

Yttrande ska inhämtas från specialklubben för bichon frisé. Därefter kan AKs 
arbetsutskott fatta beslut och inget kommittémöte behöver inväntas.  

 

§ 140 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) RAS inkomna för revidering sedan förra kommittémötet 

 Norrbottenspets, Elisabeth Rhodin 

 Isländsk fårhund, Kjell Andersson 

 Griffon nivernais, Kjell Andersson 

 Chinese crested dog, Elisabeth Rhodin 

 Greyhound, Katarina Petersson 

 Dogo Canario, Maria Dahlberg 

 Tibetansk spaniel, Kjell Andersson 

 Kromfohrländer, Maija Eloranta 

 Lapsk vallhund, Kjell Andersson 
 

b) RAS för fastställande 

 Norrbottenspets, Elisabeth Rhodin 

 Isländsk fårhund, Kjell Andersson 

 Griffon nivernais, Kjell Andersson 

 Chinese crested dog, Elisabeth Rhodin 

 Greyhound, Katarina Petersson 

 Dogo Canario, Maria Dahlberg 

 Tibetansk spaniel, Kjell Andersson 

 Kromfohrländer, Maija Eloranta 

 Finsk spets, Maija Eloranta 
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 Lapsk vallhund, Kjell Andersson 

 Aghanhund, Anna Uthorn 

 American akita, Anna Uthorn 

 Welsh corgi cardigan, Anna Uthorn 

 Greyhound, Katarina Petersson 

 Labrador retriever, Kjell Andersson 

AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

Kommittén ville fortsatt påminna om att RAS-mallen och dess rubriker kan vara till stor 
hjälp när klubbarna skriver och reviderar sin avelsstrategi. 

§ 141 Utbildning  

a) Grundutbildning hösten 2016 
Den 15-16 oktober hölls en grundutbildning för avelsfunktionärer i Sollentuna. 
Utbildningen var mycket uppskattad av deltagarna.   
 

b) Avelskonferens 2016  
Den 19-20 november 2016 anordnade Avelskommittén en konferens på 
Scandic Infra City i norra Stockholm för ca 120 deltagare. Rubriken för årets 
konferens var ”Hjälp! Vår ras har drabbats av… Vad ska vi göra? – 
Navigeringshjälp för avelsfunktionärer”. 

Intresset för konferensen var stort och utvärderingen vittnar om att 
konferensen var uppskattad för sitt innehåll såväl som för 
presentationsformen. 

c) Skrivelse gällande Avelskonferensen 
En rasklubb som inte haft möjlighet att skicka deltagare till konferensen har 
inkommit med en skrivelse och ifrågasatt en deltagares närvaro på konferensen 
då denne inte är avelsråd eller styrelsemedlem med avelsansvar i en rasklubb.  
Inbjudan till konferensen har gått ut till special- och rasklubbar och 
målsättningen är att dessa klubbars avelsfunktionärer ska ges möjlighet att ta 
del av föreläsares kunskaper och utbyta kunskap och erfarenhet med varandra 
under konferensen. SKK subventionerar klubbrepresentanternas 
anmälningsavgifter och förhoppningen är att deltagarna ska vidareförmedla 
kunskapen till klubbfunktionärer och att den ska vara till nytta i avelsarbetet för 
respektive ras. Deltagarna förväntas alltså rapportera tillbaka till klubben. 
I det aktuella fallet deltog en person i Avelskonferensen till subventionerad 
avgift av misstag.  
AK diskuterade hur principen bör vara och konstaterade att man inte kan se 
några hinder för att privatpersoner deltar i utbildningen till självkostnadspris i 
mån av plats. Detta under förutsättning att inte SKK centralt har någon princip 
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som motsätter sig detta.  
AK ansåg det vara olyckligt om missförståndet inför den här konferensen har 
vållat en rasklubb problem men anser ärendet, för kommitténs del, vara 
avslutat.  

§ 142 Konferensbidrag 

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

a) Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
Det förelåg ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, för 
Labradorklubbens räkning, om bidrag till en avelskonferens den 28-29 oktober 
2017. 
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

§ 143 Veterinär dispens 

Det förelåg en ansökan från Gustaf Elsing, verksam veterinär vid Lerums djurklinik i 
Göteborg, om dispens från krav på specialistkompetens i hundens och kattens 
sjukdomar för att utfärda patellaintyg.  

Veterinär som ansöker om dispens ska ha tillägnat sig kunskaper motsvarande 
specialistkompetens och ska ha gått parallellt med veterinär som innehar 
specialistkompetens. Den sökande ska inte bara känna till bedömningsgrunderna för 
respektive sjukdom/defekt utan även vad intygen står för inom SKK-organisationen 
och hur de ska fyllas i.  

AK gick igenom de, till ansökan, bifogade handlingarna och bedömde att Gustaf Elsing 
har motsvarande kompetens.  

AK beslutade att Gustaf Elsing medges dispens från krav på specialistkompetens i 
hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs patellaintyg. 

 

§ 144 Information från ledamöter och adjungerade 

Åke Hedhammar informerade att han kommer att närvara vid en disputation vid SLU 
avseende effekten av probiotika (goda bakterier) för hund.   

Vidare informerade Åke Hedhammar om att han sitter i programkommittén för nästa 
års konferens med International Partnership For Dogs som hålls i Paris. SKK kommer 
att närvara med representanter under konferensen.  

Annica Uppström rapporterade kort från Centralstyrelsens senaste möte och 
meddelade även att Nordisk Kennelunion inom kort kommer att ha en webbplats där 
unionen kan sprida information.  

Helena Frögéli informerade om aktuella frågor gällande hundars mentalitet. Hon har 
bland annat varit på Polishundtjänstenheten i Karlsborg tillsammans med Åsa 
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Lindholm och tittat på lämplighetstest av unga schäferhundar som ingår i ett norskt 
forskningsprojekt där man tittar på tester vid 6 och 12 månader.  

 

§ 145 Protokoll 

 Minutes FCI Breeding Commisson 2016-05-29 

 Minutes FCI General Assembly 2016-08-29 

 NKU/AU 2016-10-12 

 CS 4-2016 

 AG SRD minnesanteckningar 2016-09-14 

 DNA-gruppen minnesanteckningar 2016-10-13 

 Minutes NKU DNA-grupp maj 2016 

 Minutes NKU VK juni 2016 

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 
 

§ 146 Protokollsutdrag  

 KHM 3-2016 § 54 Förslag till ny generell skrivning i RAS 
Det förelåg ett förslag från Kommittén för hundars mentalitet, KHM, att den 
generella skrivningen om mentalitet i de rasspecifika avelsstrategierna ska 
uppdateras till att vara: 

”Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex 
stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer 
medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK 
rekommenderar därför att individer av dessa raser genomgår Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH. Hundarnas resultat registreras och 
redovisas officiellt och bör utgöra ett underlag i avelsarbetet.” 

AK beslutade i enlighet med KHMs förslag med tillägget att för SBKs raser är 
rekommendationen MH. 
 

 CS 4-2016 § 104 utbildning brakycefala raser 

 CS 4-2016 § 112 information från AK 

 CS 4-2016 § 112 cane corso 

 CS 4-2016 § 112 golden retriever 
AK hade remitterats ett ärende från Centralstyrelsen och kommer att diskutera 
frågan på nästkommande kommittémöte när man tagit del av samtliga 
handlingar.  
 

 CS 4-2016 § 112 samsyn inom organisationen 
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 CS 4-2016 § 112 HD grad C 

Kommittén noterade protokollsutdragen. 
 

§ 147 Pågående ärenden 

Kommittén gick igenom listan över pågående ärenden och aktualiserade den. 
 

§ 148 Kopia för kännedom 

 Beslut om dispens Degenerativ Myelopati - av Jordbruksverket 

 Motion från SKK till FCI Europe Section 

 Uttalande från AK avseende HD 

 Skrivelse till Jordbruksverket avseende HD grad C 

 Minnesanteckningar från möte med Collieklubben, SBK och KHM 

 Information om planerad dubbelparning som resulterat i valpar med olika fäder 

 Merging pedigree databases to describe and compare mating practices and 
gene flow between pedigree dogs in France, Sweden and the UK 

 Artikel om hundavel från Djurskyddet 

 
§ 149 Hamiltonplaketten 

AK beslutade att utse Elisabeth Rhodin att ingå i den grupp som tar fram förslag till 
mottagare av Hamiltonplaketten för KF 2017. 

 

§ 150 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 28-29 januari 2017. 

 

§ 151 Sammanträdets avslutande 

Annica Uppström tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 
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Justeras     Justeras 

 

 

 

Annica Uppström,    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. 


