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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté 2013-01-
12--13. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin, 
Anna Uthorn 
 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm (delar av mötet), Sofia Malm, Helena 
Skarp, Petra Waleij (delar av mötet), Berit Wallin Håkansson  
 

Frånvarande: 

Helen Häggström (ledamot) 
 

Protokoll 

Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Meddelade ordföranden att Sophie Gäfvert, adjungerad expert i AK, av personliga skäl 
inte längre har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag. AK beklagade beskedet och tackade 
Sophie för hennes insatser. 
 
 

§2  Val av justeringsperson 

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 3 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning fastställdes efter smärre justeringar. 
 
 

§ 4 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde 2012-11-21. 
 
Meddelade sekreteraren att den ras som omnämns i § 134 under information från Kjell 
Andersson ska vara westfälische dachsbracke och rasklubben den tyska. 
 
Med ovanstående korrigering lades protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 5 Bordlagt ärende AK nr 5-2012 

§ 116 Skrivelse från SÄK ang. diagnosen PRA hos älghundsraserna 

Förelåg skrivelse från Svenska Älghundklubben (SÄK) med frågor kring det 
forskningsprojekt gällande PRA hos jämthund som pågår med stöd av både 
SKKs Utvecklingsfond och specialklubben.  
 

Berit Wallin Håkansson gav en kort sammanfattning av vad som hittills hänt och 
konstaterade att det för närvarande verkar utsiktslöst att få fler hundar till 
undersökning. Frågan är snarast vilka ev. möjligheter som idag, p.g.a. den snabba 
utvecklingen inom DNA området, finns att ytterligare utnyttja befintligt material. 
 
Beslöt AK kalla SÄK till möte med SKKs ögonexpert och veterinärmedicinske expert 
samt representanter för SLU. 

 
 

§ 6 Gemensamt möte med UKK 

Förelåg förslag till dagordning för morgondagens gemensamma möte mellan AK och 
UKK.  
 
AK diskuterade de olika frågeställningarna och uppehöll sig särskilt vid en skrivelse från 
Fransk Bulldogg Klubb. Klubben ställer flera adekvata frågor med anledning av en 
tingsrättsdom samt en rekommendation från SKK baserat på gällande 
konsumentlagstiftning. 
 
 

§ 7 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport för tiden fram till 2012-12-19. 
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Av rapporten framgår att budgeten överskridits främst p.g.a. att intäkterna från 
konferenser och utbildningar inte täcker utgifterna. 
 
Konstaterade AK att utbildning av avelsfunktionärer, liksom avelskonferenser för 
avelsfunktionärer, är prioriterade områden i AKs delegeringsordning. För AK är 
utbildning ett grundläggande område som inte bara bidrar till att öka kunskapen hos 
avelsfunktionärerna utan också möjliggör för AK att föra ut väsentliga budskap. AK ser 
det också som ytterst angeläget att alla avelsfunktionärer får tillgång till samma 
utbildning oavsett special-/rasklubbens storlek och ekonomiska förutsättningar.  
 
Konstaterade AK vidare att budgeterade medel för ekonomiskt bidrag till klubbar, som 
anordnar avelskonferenser för avelsfunktionärer och/eller medlemmar, är otillräckligt. 
Enligt gällande regelverk kan bidrag beviljas vart tredje år till klubbar med ansvar för 
en ras och vartannat år till specialklubbar med ansvar för flera raser. Bidrag kan utgå 
med högst 10 000 kr.  
 

En av avelsfunktionärernas viktigaste uppgift är att föra kunskap och information 
vidare ut till uppfödarna. Detta sker bl.a. genom konferenser/utbildningsdagar. Att 
stimulera och stödja klubbarna i denna verksamhet bör prioriteras. 
 

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående hos CS anhålla om att ytterligare medel 
framgent budgeteras för utbildningsverksamheten. 
 
Under 2013 kommer en (1) avelskonferens, en (1) utbildningsdag och en (1) 
grundutbildning för avelsfunktionärer att genomföras.  
För 2014 planeras 2 grundutbildningar, varav en (1) är anpassad för avelsfunktionärer i 
jakthundklubbarna, samt 1-2 temadagar. 
För 2015 planeras en (1) avelskonferens, en (1) temautbildning samt en (1) 
grundutbildning. 
 
 

§ 8 Engelsk bulldogg 

Helena Skarp har väckt frågan om att för engelsk bulldogg skapa en grupp som, i likhet 
med vad som sker för svensk lapphund, ska arbeta med de för rasen övergripande 
avelsfrågorna i tillsammans med rasklubben. 

 

Engelsk bulldogg är en ras som ur ett djurskyddsperspektiv ibland ifrågasätts av 
omvärlden. Det är viktigt att SKK tar kritiken på allvar och visar att SKK målmedvetet 
arbetar för en sundare hund. 

 

Beslöt AK tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att inom specialklubben skapa en 
medvetenhet om rasens utsatta läge som kan utgöra grund för seriösa diskussioner 
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och leda till att konkreta avelsstrategier utformas. Gruppen består av Helena Skarp 
sammankallande, Maija-Leena Eloranta, Karin Drotz samt Åke Hedhammar. 

 

 

§ 9 Rapport från möte med Svenska Stövarklubben 

Informerade Britt-Marie Dornell om att ett möte under ledning av Nils Erik Åhmansson 
ägt rum den 10 januari med Svenska Stövarklubben. På mötet diskuterades vilka 
möjligheter som idag finns för att bedriva en målinriktad, långsiktig och hållbar avel 
inom de svenska stövarraserna. Mötet var mycket konstruktivt och stor samsyn rådde i 
diskussionerna.  
 
 

§ 10 Utvärdering av regler för parning mellan miniatyrbullterrier och bullterrier 

Efter förslag från Svenska terrierklubben och Svenska Bullterrierklubben beslutade AK i 
januari 2008 (§ 34) om att införa ett regelverk för parningar mellan miniatyrbullterrier 
och bullterrier och att en utvärdering ska göras efter 5 år. 
 
Från rasklubben förelåg till dagens möte en utvärdering samt ett förslag till framtida 
regelverk. 
 
AK diskuterade frågan utifrån SKKs avelspolicy och FCIs cirkulär Breeds and Breed 
varieties: Crosses och beslutade kalla special- och rasklubb till ett möte.  Maija-Leena 
Eloranta utsågs att leda mötet. 
 
 

§ 11 Kastration 

Informerade ordförande om att hon på kommande specialklubbskonferens kommer 
att ta upp frågan om kastration och dess negativa konsekvenser.  
 
Under efterföljande diskussion framkom återigen önskemål om att Åsa Lindholms 
artikel om kastration ska finnas tillgänglig för special- och rasklubbar att hämta hem 
från SKKs webbsida för vidare publicering i klubbtidningarna.  
 
Åsa Lindholm meddelade att det för närvarande inte finns medel tillgängliga för inköp 
av artiklar för webben. 
 
Beslöt AK åter framföra önskemål om att medel årligen anslås för inköp av 
lättförståliga artiklar som kan publiceras i special- och rasklubbstidningar och senare 
som kortversioner på webbsidorna. 
 
 

§ 12 Mötesdagar för AK under 2013 
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Förelåg PM från SKKs VD med datum då olika underlag inför kommande 
Fullmäktigemöte ska vara staben tillhanda.  
 
AK fastställde följande mötesdagar under 2013: 
Tisdagen den 12 mars 
Torsdagen den 22 maj 
Onsdagen den 11 september 
Onsdagen den 13 november 

 

 

§ 13 Ansökan om hälsoprogram för american staffordshire terrier  

Förelåg ansökan från Svenska Terrierklubben/Svenska Amstaffklubben om att för rasen 
american staffordshire terrier få införa hälsoprogram på nivå 2 avseende HD och ED. 
 
AK finner klubbens ansökan väl motiverad. Eventuellt föreligger dock ett missförstånd 
vad gäller skillnaderna i de krav SKK har på utländska intyg vid registrering av valpkull 
av ras som har hälsoprogram på nivå 2 avseende HD/ED och de krav som finns för att 
utländskt HD/ED resultat ska registreras i SKKs veterinärdatabas. 
 
Beslöt AK bordlägga ärendet i avvaktan på ett förtydligande från Svenska 
Amstaffklubben. 
 
 

§ 14 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

Inlämnade för granskning, revidering 

 basset artésien normand, Kjell Andersson 

 basset fauve de bretagne, Elisabeth Rhodin 

 bedlingtonterrier, Maija-Leena Eloranta 

 bergamasco, Maija-Leena Eloranta 

 eurasier, Elisabeth Rhodin 

 nederlandse kooikerhondje, Kjell Andersson 

 västgötaspets, Kjell Andersson 
 
Anmälda för fastställande 

 eurasier, Elisabeth Rhodin 

 nederlandse kooikerhondje, Kjell Andersson 

 västgötaspets, Kjell Andersson 
 
Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  
 
Återremittering av granskad RAS 

 bergamasco, Maija-Leena Eloranta 
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Beslöt AK att återremittera RAS för bergamasco. 

 

 

§ 15 Raser för vilka rasspecifika avelsstrategier ännu inte finns fastställda 

Förelåg förteckning över raser vilka ännu inte har en fastställd RAS. 
Informerade Karin Drotz om att arbetet med RAS pågår inom flera klubbar, men att 
några behöver hjälp i sitt arbete. RAS-handledargruppen kommer att bistå klubbar som 
så önskar. I förteckningen förekommer raser som är numerärt mycket små och inom 
vissa har ingen valpkull registrerats under senare år. 
 
Beslöt AK föreslå CS att RAS inte ska behöva utarbetas för de raser som inte haft 
någon nyregistrering under de senaste 10 åren. När en hund av sådan ras ånyo 
registreras i SKKs stambok ansvarar specialklubben för att ett förenklat RAS utarbetas. 
 
 

§ 16 Anmälan av utbetalade konferensbidrag 

Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska 
Kooikerhondjeklubben för avelskonferens i oktober 2012. 
 
 

§ 17 Ansökan om konferensbidrag 

Förelåg ansökan om bidrag från SSRK/Labrador Retrieverklubben för en avelskonferens 
den 19-20 oktober 2013. 

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

  

§ 18 SKKs Utvecklingsfond 

a) Förelåga ansökan från Catharina Ellerström avseende projektet genetisk 
förstudie inför potentiell inkorsning gällande svensk lapphund. 
 
Ellerström ansöker om medel för att möjliggöra insamling och DNA analys av 
prover från svarta lapphundsliknande hundar som lever tillsammans med 
nomadfolk i Sibirien. Avsikten är att undersöka hur närbesläktad den sibiriska 
populationen är med den svenska lapphundspopulationen och graden av 
släktskap inom den sibiriska populationen. 
 
Konstaterade AK att ansökan inte har skett i samverkan med Svenska 
Lapphundklubben och att det av ansökan inte framgår vilka forskare som ingår i 
projektet.  AK ser det som önskvärt att svensk genetisk expertis involveras.  
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Beslöt AK bordlägga ansökan i avvaktan på kompletterande underlag från 
Catharina Ellerström. 
 

b) Förelåg ansökan från Bostonterrierklubben om ekonomiskt stöd för kostnader 
som uppkommit i samband med att juvenil katarakt oväntat dykt upp i en kull 
bostonterrier som är hereditärt friade från den form av tidig katarakt som 
förekommer hos rasen. För den formen av katarakt finns ett DNA-test och 
analysen utförs av Animal Health Trust i England. Testresultatet registreras av 
SKK (Hälsoprogram nivå 1). 
 
Klubben har tillsammans med uppfödaren och i samråd med SKKs ögonexpert 
och Avdelningen för avel och hälsa, vidtagit åtgärder för att på bästa sätt kunna 
klargöra om det uppstått något fel i det DNA-test som hittills verkat fullt 
tillförlitligt eller om det ev. är fråga om en ny mutation. 
 
Beslöt AK föreslå CS att bidrag beviljas för de faktiska kostnaderna klubben haft 
med upp till högst 15. 000 kr. 
 

c) Förelåg slutrapport från Kristina Narfström gällande projektet PRA hos polski 
owczarek nizinny (PON), vilket februari 2012 beviljades medel ur fonden.  
 
AK tackade för rapporten. 

 

 

§ 19 Information 

Sofia Malm  
Informerade om att HD- och ED index nu är i drift för jämthund och norsk älghund grå. 
Informerade om att Erling Strandberg, SLU har erhållit medel från Agrias och SKKs 
Forskningsfond för ett projekt med syfte att skapa index för mentalitet. I första hand 
kommer index att tas fram för brukshundsraserna. 
Informerade om att Therese Ahlman har projektanställts på halvtid under 6 månader 
på Avdelningen för avel och hälsa. Therese kommer främst att arbeta med 
uppföljningen av Dog Health Workshop. 
 
Helena Skarp 
Rapporterade från senaste mötet med Jordbruksverket. Bra dialog och positiv anda 
utmärkte mötet. 
Informerade om att hon inbjudits att delta på kommande utbildningsdag för 
djurskyddsinspektörer. 
Informerade om att arbetet med Avelsboken fortskrider planenligt. 
 
Berit Wallin Håkansson 
Informerade om att några smärre revideringar har gjorts på av ögonintyget i samband 
med den kommande nytryckningen.  
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Rapporterade från telefonmöte med representanter för Svenska Collieklubben 
angående avelsrekommendationer och valphänvisningsregler vid ögondiagnosen CEA. 
 
Beslöt AK med anledning av rapporten att uppdra åt Helena Skarp och Berit Wallin 
Håkansson att tillskriva klubben och framföra AKs förslag till lämpliga avels- 
rekommendationer i avseende på CEA och vad som gäller vid överklagande av CEA 
diagnos. 
 
Petra Waleij 
Informerade om att insmugglade hundar främst av rasen fransk bulldogg kan ha 
registrerats i SKK på falska grunder på så sätt att valpar ”läggs till” på registrerings-
ansökningar för svenska kullar. Ett ökat antal stickprov kommer att genomföras för att 
kontrollera att korrekt härstamning anges vid registrering av valpkull. Ett samarbete 
pågår i denna fråga med såväl Jordbruksverket som Tullen. 
Informerade om att en veterinär utfärdat osant intyg om medfödd stubbsvans hos en 
rottweilervalp. Åtgärder har vidtagits från kansliet sida mot veterinären.  
 
Maija-Leena Eloranta 
Informerade om att hon på Svenska Gårds- och Vallhundklubbens avelskonferens hållit 
ett föredrag om revidering av RAS. 
 
Elisabeth Rhodin 
Informerade om att datumet för Chow Chow Ringens avelskonferens är ändrat och att 
hon därmed inte längre har möjlighet att delta. Maija-Leena Eloranta undersöker om 
hon har möjlighet att närvara istället. 
 

 

§ 20 Protokoll från CS 

Förelåg CS protokoll nr 5/2012 med protokollsutdrag. 
 
Noterade AK protokollet och protokollsutdragen, som därefter lades till handlingarna. 

 

 

§ 21 Protokoll från SKKs övriga kommittéer 

Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 
 

Noterade AK förteckningen. 
 
 

§ 22 Protokoll från FCI 

a) Main decisions FCI General Committee Oct. 2012. 
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Noterade AK informationen. 
 

 

§ 23 Pågående ärenden 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
 
Noterade AK förteckningen. 
 
 

§ 24 Kopia för kännedom 

a) Minnesanteckningar från möte mellan SKEB, SKKs RAS-handledargrupp och 
repr. för SRD-K. 

b) FCI; International Breeding Rules. 
c) Skrivelse från Jordbruksverket ang. ”de svenska rasernas bevarande”. 
d) Svarsskrivelse från hälsokommittén SRIV med anl. av inbjudan till möte med AK. 

 
 

§ 25 Övriga ärenden 

Förelåg hemställan från SSRK om ändrade rutiner vid ansökan om inregistrering i SKKs 
stambok av hundar från Svenskt Jakthunds Register. 
 
Ärendet diskuterades och AK konstaterade bl.a. att Dansk Kennel Klub ändrat sitt 
regelverk, som en gång utgjorde bakgrund till SKKs beslut om särskilda rutiner vid 
registrering i SKK av spaniel och retriever ursprungligen registrerade i olika 
jakthundsregister. 
 
 Beslöt AK uppdra åt kansliet att tillsammans med SSRK utarbeta nya förenklade 
rutiner utifrån den situation som idag råder. 

 
 

§ 26 Avelskonferensen 2013 

Ordföranden hälsade Jan Philipsson, moderator för konferensen samt May Britt 
Sannerholt, Hans-Åke Sperne från Svenska Isländsk Fårhund Klubben och Ingela 
Ryhede från Kommittén för numerärt små terrierraser/ Svenska Terrierklubben 
välkomna till mötet. Gästerna kommer alla att ha en betydelsefull roll under 
konferensen och dagens möte är ett led i förberedelserna. 
 
Gästerna och AK diskuterade ingående konferensens olika programpunkter.  
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§ 27 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
 offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 
 på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 
Beslöt AK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet 
är justerat och att uppdra åt AKs sekreterare och Åsa Lindholm att avgöra om någon 
punkt ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  
 
 

§ 28 Sammanträdet avslutas  

Nästa möte äger rum 2013-03-12. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Maija-Leena Eloranta 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


