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Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 2013-03-12 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin, 
Anna Uthorn (t.o.m. § 50 ) 
 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar (fr.o.m. § 38), Åsa Lindholm (t.o.m. § 51), Sofia Malm, 
Helena Skarp, Petra Waleij  
 

Anmält förhinder:  

Berit Wallin Håkansson 
 

Protokoll 

Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 

§ 29 Sammanträdet öppnas 

 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 

§ 30  Val av justeringsperson 

 
Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 

§ 31 Fastställande av dagordning 

 
Förslag till dagordning fastställdes efter smärre justeringar. 
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§ 32 Föregående protokoll 

 
Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde 2013-01-12—13. 

 

§ 5 Bordlagt ärende AK nr 5-2012 

§ 116 Skrivelse från SÄK ang. diagnosen PRA hos älghundsraserna 
Sekreteraren informerade om att det tidigare beslutade mötet mellan SÄK, 
SKKs ögonexpert, SKKs veterinärmedicinske expert samt representanter för SLU 
ägt rum och att det nu finns en överenskommelse om hur arbetet 
fortsättningsvis ska bedrivas . 
 
AK noterade informationen 

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§ 33 Bordlagda ärenden AK nr 1-2013 

 
§ 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. 

 
Förelåg till dagens möte ett klargörande från rasklubben som nu är införstådd med 
skillnaderna i SKKs krav på undersökningsresultat för utländsk avelshund vid 
registrering av valpkull då rasen har hälsoprogram på nivå 2 och de krav som finns för 
att utländskt undersökningsresultat ska registreras i SKKs veterinärdatabas. 
 

Beslöt AK bifalla klubbens ansökan om hälsoprogram nivå 2 avseende HD och ED för 
american staffordshire terrier. Beslutet innebär registreringsförbud för avkomma efter 
föräldradjur som ej har officiell HD- och ED-status. I enlighet med SKKs grundregler ska 
giltigt resultat föreligga före parning. Känd ED-status gäller för i Sverige boende 
avelsdjur.  Utländskt avelsdjur (oavsett) kön, som står till avelstjänst i Sverige anses 
vara ” i Sverige boende”. 

Beslutet träder i kraft 1 januari 2014. 

 

I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben gör en kraftig 
informationsinsats, så att uppfödare av rasen i god tid före ikraftträdandet blir 
medvetna om de nya registreringsreglerna och inte p.g.a. okunskap bryter mot SKKs 
grundregler. 
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§ 18 SKKs Utvecklingsfond 

Förelåg ansökan från Catharina Ellerström avseende projektet genetiskförstudie 
inför potentiell inkorsning gällande svensk lapphund. 

 
Beslöt AK avvakta med att behandla ärendet till dess att Åke Hedhammar ansluter till 
mötet. (se § 39) 
 
 

§ 34 Digitala pärmar 

 
Åsa Blomqvist hälsas välkommen för att informera AKs ledamöter om införandet av 
digitala mötespärmar. 
 
AK ställer sig positiv till digitala pärmar, även om kommittén uttryckte en viss 
tveksamhet till det faktum att det inte går att lägga in personliga anteckningar i 
systemet. 
 
 

§ 35 Ekonomisk rapport 

 
Förelåg för kännedom dels meddelande om reviderad budget för AK för år 2013 dels 
resultatrapport för perioden januari 2013. 
 
AK noterade informationen. 
 
Karin Drotz informerade om att SBHK planerar att stå som arrangör för en uppföljning 
av förra årets generella molosserkonferens, som genomfördes med särskilt bidrag från 
SKKs centralstyrelse (CS). AK har inte medel budgeterade för en molosserkonferens 
under 2013, varför klubben, om konferensen kommer till stånd, måste äska pengar hos 
CS. 
 
AK återupptog diskussionerna kring utbildningen av avelsfunktionärer och vikten av att 
SKK centralt kan fortsätta att erbjuda en kvalitativt god utbildning, som alla 
avelsfunktionärer kan delta i oavsett klubbens storlek eller ekonomiska 
förutsättningar. 
 
Beslöt AK uppdra Helena Skarp och sekreteraren att beräkna kostnaderna för en 
oförändrad utbildning under kommande verksamhetsperiod. 
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§ 36 Inför KF 

 
Informerade sekreteraren om att hon efter samråd med Ordförande anmält Elisabeth 
Rhodin att representera AK i den arbetsgrupp som till CS föreslår mottagare av 
Hamiltonplaketten. 
 
AK noterade informationen. 
 
Förelåg tidsplanen för arbetet inför KF 2013. SKKs kommittéer har att senast den 1 
april lämna en redovisning över arbetet kring de prioriterade områdena i 
delegeringsordningen. 
 
AK gick igenom delegeringsordningens prioriterade områden och lämnar följande 
redovisning: 
 
Arbetet med RAS (Rasspecifika avelsstrategier) intar en central roll i SKKs verksamhet. 
För en fortsatt hög andel registrerade hundar i det svenska samhället krävs rashundar 
som är friska och sunda och har god mentalitet.  Genom RAS skapas gemensamma 
handlingsplaner till gagn för rashundars fysiska och mentala hälsa och är ett verktyg i 
arbetet för en långsiktigt hållbar avel. Många klubbar genomför nu revideringar av sina 
RAS och kan vid behov få hjälp av RAS-handledargruppen som arbetar direkt med 
klubbarna. Vid AKs samtliga utbildningar förs alltid diskussioner kring RAS och de 
strategier och prioriteringar som görs i dokumenten.  
 
Vid granskning av RAS bevakas hälso-/sundhetsfrågor kopplade till exteriör i synnerhet 
för raser som listas i SRD. Vid avelskonferensen 2013 behandlades också RAS och 
exteriör utifrån SRD-perspektivet. 
 
AK och UKK har varje år ett gemensamt möte där frågan om vad som kan göras för att 
antalet regelbrott mot SKKs grundregler avseende avelshundars hälsostatus ska minska 
diskuteras. Sedan ett par år tillbaka finns en tämligen långt utvecklad idé om att på 
SKKs webbsida skapa en tjänst där uppfödare genom att välja sin ras får information 
om hälsoprogram och vad som i övrigt krävs för att få registrera en valpkull av just den 
rasen. Till detta ska också kunna kopplas annan rasspecifik information. Så snart IT-
resurser finns att tillgå är det AKs förhoppning att idén kan realiseras.   
För att uppfödare ska inse vikten av att vara lojala med och följa SKKs hälsoprogram 
krävs att dessa verkligen behövs och är effektiva.  Rasklubbarnas utvärderingar av 
befintliga hälsoprogram är därför en viktig del i arbetet med RAS. Mallar och exempel 
på hur detta kan göras finns på SKKs webbsida. 
 
I arbetet med de svenska raserna har AK under 2012 -2013 fokuserat sina insatser på 
svensk lapphund och de svenska stövarraserna. Betydande resurser har lagts på att 
stötta Svenska Lapphundklubben i strävan att trygga den svenska lapphundens framtid 
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med avseende på långsiktig hållbarhet och genetisk variation och AKs ordförande har 
adjungerats till rasklubbens avelsråd.  
För de svenska stövarraserna har vikande registreringssiffror under de senaste åren 
medfört att premisserna för en sund avel blir allt sämre i och med att populationens 
storlek krymper och den genetiska variationen utarmas. Nytänkande och konkreta 
åtgärder är nödvändiga. Tillsammans med Svenska Stövarklubben har framtida 
möjligheter och olika tänkbara lösningar för en långsiktig hållbarhet diskuterats.  
 
Den första internationella workshopen om hundavel och hundhälsa, ”The 1st 
International Workshop on Enhancement of Genetic Health in Purebred Dogs” - eller 
Dog Health Workshop, som evenemanget kallas i dagligt tal – genomfördes av SKK i 
Stockholm den 2-3 juni 2012. Arrangemanget rönte stor uppskattning och utmynnande 
i en rad intressanta och konkreta förslag på åtgärder och internationell samverkan som 
kommer att påverka arbetet i såväl AK som Avdelningen för avel och hälsa. 
 
Sedan flera år pågår inom NKU ett kvalitetssäkringsarbete avseende ED- och HD-
avläsning, som har varit framgångsrikt och kommer att fortgå. Ett nytt ögonintyg som 
är utarbetat i samarbete med den svenska ögonpanelen började användas hösten 
2012. Blanketten överensstämmer till stora delar med den som används i övriga 
Europa (ECVOs). 
 
För närvarande testar SKK en ny utbildningsplattform (PingPong). AK inväntar nu 
utvärderingen av de erfarenheter som gjorts och kommer därefter att ta ställning till 
om plattformen lämpar sig för grundutbildning av avelsfunktionärer. 
 
Under perioden har såväl utbildningar av avelsfunktionärer som en avelskonferens 
arrangerats. Under 2013 kommer även en utbildningsdag att anordnas för RAS-
handledare och avelsfunktionärer som är särskilt intresserade av AGRIA Breed Profile. 
Syftet är deltagarna efter genomgången kurs ska kunna sprida kunskap om hur Breed 
Profile kan användas i klubbarnas RAS-arbete. 
 
 

§ 37 Förslag till regler för korsparning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier 

 
Maija-Leena Eloranta rapporterade från det möte som förevarit med representanter 
för Svenska Terrierklubben (SvTeK) och rasklubben för bullterrier med anledning av 
klubbens utvärdering av hittillsvarande korsningsavel och förslag till nytt regelverk. 
Utifrån de diskussioner som fördes på mötet har rasklubben inkommit till AK med 
kompletterande synpunkter. 
 
Noterade AK att enligt rasklubben har bullterrier och miniatyrbullterrier helt olika 
genetiska bakgrunder och att det idag snarare är bullterriern som har en vikande 
avelsbas och problem med olika sjukdomar.  
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Beslöt AK uppdra åt Maija-Leena Eloranta att tillskriva rasklubben för vissa 
tillrättalägganden i sak. Vidare beslöt AK kalla SvTeK samt rasklubbsrepresentanter för 
såväl bullterrier som miniatyrbullterrier till en fortsatt dialog kring korsningsavel 
mellan rasvarianterna. 
 
 

§ 38 Skrivelse från avelsfunktionär inom SGSK ang. beslut om avidentifiering vid 
publicering av hälsostatus. 

 
Förelåg skrivelse från sammankallande avelsfunktionär i Svenska Gordonsetterklubben 
ang. styrelsens beslut att avidentifiera uppgifter om fall av SLO (klolossning), en 
autoimmun sjukdom som förekommer inom rasen. Yttrande över skrivelsen har 
inhämtats från styrelsen för SGSK 
 
Eftersom nedärvningen är okänd finns inget fastställt hälsoprogram. I RAS 
rekommenderas att sjuka djur omedelbart tas ur avel, samt att parningar mellan 
individer, vilka båda har nära släktingar med SLO, undviks. Av RAS framgår också att 
klubben förordar öppna register som en del i arbetet med att minska förekomsten av 
SLO. Inom klubben finns också en blankett där ägare till hundar med diagnosen SLO 
medger publicering av hundens namn och registreringsnummer. 
 
AK diskuterade skrivelserna och konstaterade inledningsvis att avidentifiering av 
uppgifter är vanligast i ett inledande skede när en klubb i första hand vill undersöka 
frekvensen av en sjukdom/defekt. AK ställer sig därför frågande till varför klubben 
ändrar den policy om öppenhet som finns uttalad i RAS.  
 
Vidare konstaterade AK att det övergripande ansvaret för avelsarbetet ligger hos 
styrelsen och förutsätter, med hänvisning till styrelsens yttrande, att frågan på ett 
klokt sätt löses internt inom klubben. 
 
Med ovanstående ansåg AK skrivelsen besvarad.  
 
 

§ 39 Bordlagt ärende  

§ 18 SKKs Utvecklingsfond 

a) Förelåg ansökan från Catharina Ellerström avseende projektet genetisk 
förstudie inför potentiell inkorsning gällande svensk lapphund. 

 
Förelåg kompletterande skrivelse från Svenska Lapphundklubben (SLK) i vilken klubben 
ställer sig bakom ansökan från Catharina Ellerström, men också meddelar att några 
medel för projektet inte finns avsatta i budgeten.   
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Catharina Ellerström har meddelat AK att hon är positiv till att svensk genetisk expertis 
involveras i projektet. 
 
Efter diskussion beslöt AK föreslå CS att tills vidare tilldela projektet 30 000 SEK för att 
täcka initiala kostnader och att en arbetsgrupp utses med uppgift att utforma en mer 
utförlig projektplan. Förutom Catharina Ellerström föreslår AK att Peter Savolainen 
samt en representant från resp. SLK, AK och SLUs husdjursgenetiska laboratorium ingår 
i gruppen. 
 
 

§ 40 Risken för att kryptorchida hundar drabbas av cancer 

 
Förelåg för AKs kännedom ett av de många uttalanden som idag finns om risken för att 
kryptorchida hundar ska drabbas av cancer. Uttalanden som ger en felaktig bild och 
sedan används som argument för kastration. I det aktuella fallet får påståendet, som 
publicerats på en välbesökt webbsida, troligtvis extra stor spridningskraft då 
veterinären är välkänd genom sin medverkan i TV program. 
 
Åke Hedhammar informerade om att studier visat att kryptorchid hund löper en något 
förhöjd risk att drabbas av testikelcancer jämfört med en hund med normal 
testikelstatus.  Detta ska dock ställas i relation till den mycket låga risken för att en 
hund ska drabbas av testikelcancer och som därmed inte motiverar en kastration. 
Risken för att hunden drabbas av komplikationer i samband med det kirurgiska 
ingreppet vid kastration är högre.   
 
Den osakliga information som i olika sammanhang sprids kring nyttan av kastration och 
den aggressiva marknadsföringen av kastration har tidigare diskuterats inom AK och 
resulterat i en policy som bl.a. finns publicerad på SKKs webbsida.   
 
AK beslöt att tillfråga lämplig sakkunskap om att skriva en mycket konkret 
informationstext i ämnet som komplement till SKKs policy. 
 
 

§ 41 AKs yttrande över förslag till policy för relationen människa – hund 

 
Förelåg AKs yttrande över KHMs förslag till policy för relationen människa – hund. 
Yttrandet har utformats av sekreteraren efter samråd med AK. 
 
Beslöt AK godkänna yttrandet. 
 
 

§ 42 Gotlandsstövare 
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Från Gotlandsstövareföreningen förelåg den årliga (2012) utvärderingen av 
avelsarbetet för gotlandsstövaren.  
 
Av utvärderingen framgår att målet för antalet kullar inte uppnåtts, vilket klubben 
beklagar eftersom det är den kanske viktigast förutsättningen för rasens bevarande. 
Klubben tror att den bristande efterfråga på gotlandsstövare, liksom för övriga 
stövarraser, beror på det vikande intresset för stövarjakten. 
 
AK noterade utvärderingen. 
 
 

§ 43 Ansökan om inmönstring av prazsky krysarik 

 
Förelåg från Camilla Öhman en ansökan om inmönstring av en oregistrerad prazsky 
krysarik. 
 
Rasklubben (SPKK) har i sitt yttrande tillstyrkt inmönstring. 
 
Beslöt AK bifalla ansökan om inmönstring från Camilla Öhman.  
 
 

§ 44 Frågor kring ögondiagnoser 

 
Förelåg mejlkorrespondens mellan AKs sekreterare och en representant för en 
rasklubb.  Frågor, bl.a. om diagnoserna ”runt ögat”, framförs och att behov finns för 
att dessa diagnoser särskiljs från övriga diagnoser, som berör själva ögat. 
 

Med hänvisning till att SKKs ögonspecialist inte är närvarande vid dagens möte beslöt 
AK bordlägga ärendet. 

 
 

§ 45 Avel på hundar med ögondiagnosen entropion 

 
Djurskyddslagstiftningen åberopas allt oftare i samband med olika ärenden kring 
ögondiagnosen entropion.  Myndighetsutövare har därvid gjort olika långtgående 
tolkningar av lagstiftningen, som resulterat i generaliserande uttalanden i avseende på 
avel och oavsett ras. 
 
AK ser ett stort behov av att kunna hänvisa till en informationstext om entropion 
grundad på vetenskapliga rön och där SKK tydligt framför vilka olika 
avelsrekommendationer som är lämpliga beroende på graden och om kliniska besvär 
föreligger. 
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Beslöt AK uppdra åt Åke Hedhammar och Berit Wallin Håkansson att utforma förslaget 
till informationstext. 
  
 

§ 46  Artificiell insemination  

 
Förelåg från Registreringsavdelningen en sammanställning över antalet registrerade 
A.I. kullar under 2012. 
 
Av sammanställning framkom att antalet inseminationer med bl.a. färsk svensk sperma 
minskat. 
 
AK noterade sammanställningen. 
 
 

§ 47 Raser för vilka AK har avelsansvar 

 
Förelåg förteckning över raser i SKKs stambok (d.v.s. raser inom vilka det finns S, SE 
eller AS registrerade hundar) som saknar specialklubbstillhörighet och för vilka AK 
därför har avelsansvar. 
 
Sekreteraren meddelade att listan möjligtvis inte är fullständig och att viss osäkerhet 
råder kring vissa av uppgifterna. 
 
Föreningskommitténs sekreterare har meddelat att förfråga om ev. 
specialklubbstillhörighet inte automatiskt görs när ny ras registreras i SKKs stambok.  
Detta gäller även om andra varianter av samma ras redan tillhör viss specialklubb. 
 
AK förstår att det inte alltid är möjligt att finna en specialklubb som naturligt lämpar sig 
för en ny ras med för Sverige främmande arbetsuppgifter. I det fall det finns en 
specialklubb med lämplig verksamhet är det dock ur avelssynpunkt viktigt att rasen så 
snart som möjligt knyts till klubben. 
 
Beslöt AK framföra sina synpunkter till Föreningskommittén. 
 
Konstaterade AK att då den avtalsanslutna rasklubben för mastino napoletano för 
närvarande är vilande är det tills vidare AK som innehar avelsansvaret för rasen. 
 
Beslöt AK utse Ordföranden att tillsammans med Helena Skarp utarbeta ett förslag till 
hur arbetet med RAS för mastino napoletano fortsättningsvis ska bedrivas. 
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§ 48 Ansökan från SPKK om minimiålder för föräldradjur samt begränsning av 

antal avkommor som kan registreras efter ett föräldradjur 

 
Förelåg ansökan från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) om att det införs 
registreringsförbud för avkomma född i kombination där något av föräldradjuren vid 
parningstillfället var under 18 månader. 
 
Vidare önskar klubben registreringsförbud för ytterligare avkomma efter föräldradjur 
som redan har 15 avkommor registrerad efter sig. 
 
Konstaterade AK att frågan om avelsdjurs ålder regleras i grundreglernas punkt 3:3 
och att det enligt svensk lagstiftning inte är tillåtet att i avel använda tik under 18 
månader.  AK rekommenderar klubben att komplettera RAS med en skrivning om 
lämplig lägsta ålder vid parning. 
 
AK har stor förståelse för klubbens resonemang kring de negativa konsekvenser som 
kommer av överanvändning av avelsdjur och därmed behovet av en övre gräns för 
enskild individs valpproduktion. Av flera skäl är det dock antalet kullar som regleras i 
SKKs avelsprogram på populationsnivå och då oavsett antalet valpar i kullen. 
Utlandsregistrerad kull räknas så snart en valp ur kullen omregistrerats i SKKs stambok.  
 
 En förutsättning för ett avelsprogram på populationsnivå, som regleras i 
registreringsreglerna, är att rasen under en lång period haft en jämn tillströmning av 
registrerade individer. Prazsky krysarik har bara registrerats i SKK sedan 2007 och det 
är enligt AKs förmenande ännu för tidigt att i ett regelverk fastslå exakt när ett 
avelsdjur ska anses färdiganvänt i aveln och avkomma inte längre får registreras.   
 
Beslöt AK med hänvisning till ovanstående att avslå klubbens begäran, men vill 
samtidigt betona vikten av att klubben fortsätter sitt upplysningsarbete för att minska 
överanvändning av avelsdjur i rasen. 
 
 

§ 49 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 
Inlämnade för granskning 

 grand basset griffon vendéen, Kjell Andersson 
 
Inlämnade för granskning, revidering 

  affenpinscher, Anna Uthorn 

  kuvasz, Anna Uthorn 

  lancashire heeler, Elisabeth Rhodin 

  samojedhund, Elisabeth Rhodin 

  stabyhoun, Elisabeth Rhodin 
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Anmälda för fastställande av granskade RAS 

 affenpinscher, Anna Uthorn 

 basset artésien normand, Kjell Andersson   

 basset fauve de bretagne, Elisabeth Rhodin 

 dalmatiner, Anna Uthorn 

 grand basset griffon vendéen, Kjell Andersson  

 grönlandshund, Helen Häggström 

 kuvasz, Anna Uthorn  

 riesenschnauzer, Helen Häggström 

 samojedhund, Elisabeth Rhodin 

 stabyhoun, Elisabeth Rhodin 

 welsh corgi cardigan, Anna Uthorn   
 
Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  
 
 

§ 50 Avelskonferensen 2013 

 
Förelåg program för Avelskonferensen 16-17 mars 2013. 
Intresset för konferensen har varit stort och närmare 170 personer har anmält sig. 
 
 

§ 51 Ansökan om bidrag till avelskonferens 

 
Förelåg från Svenska Irländska Setterklubben (SISK) anhållan om att AK ska ompröva 
sitt beslut att inte bevilja bidrag till klubbens konferens den 3–5 maj 2013. Den 
ursprungliga ansökan hade inte inlämnats inom stipulerade 6 månader före planerat 
konferensdatum.    
 
Av programmet framgår att träning och dressyr upptar en stor del av 
programinnehållet förutom en föreläsning kring genetik/epigenitik.  RAS och därmed 
sammanhängande avelsfrågor är inte ett huvudtema för konferensen.    
 
AK fann inte att några sådana särskilda skäl föreligger att undantag från gällande 
regelverk bör medges och beslöt fastslå tidigare beslut.  
 
 

§ 52 Information  

 
Ulla-Britt Karlmann 
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Informerade om att Cavaliersällskapet har framfört önskemål om att få träffa AK. 
Klubben har flera nya styrelseledamöter och nya frågeställningar som man önskar 
diskutera med AK. 
 
Beslöt AK kalla klubben till ett möte. Ordföranden tillsammans med Åke Hedhammar 
och personal från Avdelningen för avel och hälsa kommer att delta. 
 
Helena Skarp 
Informerade om att det första mötet med Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg nu är 
bokat. Gruppen som har uppgiften att hjälpa klubben i deras RAS-arbete har utökats 
med Svante Frisk från SRD-kommittén och Anne-Sofie Lagerstedt från SLU. 
Rapporterade från en kursdag för djurskyddsinspektörer till vilken hon blivit inbjuden 
för att informera om SKKs arbete med avelsfrågor. På mötet framfördes önskemål om 
det borde skapas en samrådsgrupp med representanter från Jordbruksverket, 
Länsstyrelserna samt de olika intresseorganisationerna för sällskapsdjur. 
Informerade om att SCBs statistiska undersökning Hundar, katter och andra 
sällskapsdjur 2012 nu finns tillgänglig på SKKs webbsida. 
Informerade om sitt förslag till hur SKK skulle kunna ge blivande valpköpare adekvat 
konsumentupplysning t.ex. på köpahund.se. Av informationen bör framgå att man som 
köpare bör titta på såväl alla valparna som föräldradjuren och göra sig en egen bild av 
deras hälsa och mentalitet.  
 
Petra Waleij 
Informerade om två raserna nihon teria och thai bangkaew dog nu finns registrerade i 
SKKs stambok. 
 
Åke Hedhammar 
Informerade om att Brenda Bonnetts projekt om en internationell plattform för utbyte av 
kunskap kring hundar och hundars hälsa presenterats för FCI och att den vidare 
finansieringen av projektet diskuteras. 
Rapporterade från möte med den franska kennelklubben som i februari besökte SKKs 
kansli. 
 
Kjell Andersson 

Informerade om att han bistått Svenska Setterklubben för engelsk setter i arbetet med 
revideringen av RAS. 
 

Maija-Leena Eloranta 
Rapporterade från avelskonferensen som Chow Chow Ringen arrangerade i början av 
mars. 
 
Karin Drotz  

Informerade om kommande kursdag, som arrangeras för specialklubbar med ansvar 
för flera raser.  
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Informerade om att Svenska Shar Pei Klubben kommer att hålla ett medlems- och 
uppfödarmöte den 5 maj. Mötet kommer att ägnas åt ögonhälsoprojekt och det nya 
hälsoprogrammet samt åt forskningsresultatet kring shar-pei-feber.   
 
Britt-Marie Dornell 
Informerade om att Svenska Lapphundsklubben nu har utarbetat ett förslag till RAS, 
som kommer att presenteras för medlemmarna på klubbens årsmöte den 11 maj. 
 
 

§ 53 PennHip 

 
Förelåg en fråga från Maija-Leena Eloranta angående PennHip, som är en metod 
utformad i USA för röntgen och bedömning av höftleder. Frågan har uppkommit med 
anledning av att en klubb önskar införa krav på resultat från PennHip i sitt RAS. 
 
Konstaterade AK att PennHip inte är en metod som lämpar sig lika bra för screening av 
stora hundpopulationer som den som används av SKK och andra kennelklubbar inom 
FCI organisationen. 
 

Beslöt AK uppdra åt Åke Hedhammar och Sofia Malm arbeta fram en informationstext 
gällande PennHip.  
 
 

§ 54 Dispens från krav på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 

 
Förelåg ansökan från Sara Molin, Agosten Szalka och Vita Rahmn om att få utfärda 
SKKs patellaintyg. 
 
Beslöt AK att bifalla ansökningarna. 
 
 

§ 55 Ansökan om hälsoprogram 

 
Förelåg ansökan från Svenska Setterklubben för engelsk setter om att få införa 
hälsoprogram nivå 1 (central registrering) avseende PRA-rcd4.  
 
DNA test för PRA-rcd4 utförs från blod av Norges Veterinärhögskola. Det är inte känt 
om testet är validerat för engelsk setter.  
 
Av ansökan framgår att revideringen av RAS för närvarande pågår. 
 
Beslöt AK bordlägga ansökan i avvaktan på att pågående revidering av RAS slutförts. 
 



  

SKK/AK nr 2-2013 
2013-03-12 
Sida 14/15 

 
 

 
 

§ 56 Omregistrering av spaniel eller retriever från Svenskt JakthundsRegister eller 
motsvarande register i Danmark 

 
Redogjorde sekreteraren och Petra Waleij för det möte som, på uppdrag av AK, ägt 
rum med representanter för SSRK. På mötet diskuterades regler för omregistrering av 
hund från Svenskt JakthundsRegister (SJR) eller motsvarande register i Danmark. 
Diskussionerna resulterade i ett föreliggande förslag.  
 
Beslöt AK fastställa förslaget till regelverk.  
 
 

§ 57 Protokoll från CS 

 
Förelåg CS protokoll nr 1/2013. 
 
Noterade AK protokollet, som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§ 58  Protokoll från SKKs övriga kommittéer 

 
Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 

 
Noterade AK förteckningen. 
 
 

§ 59 Protokoll från NKU 

 
Förelåg följande protokoll: 

a) NKU/AU 26.9 2012  
b) NKU/AU 6.2. 2013 
c) NKU/VK den 24 och 25 oktober 2012 

 
Noterade AK protokollet, som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§ 60 Pågående ärenden 

 
Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
 
Noterade AK förteckningen. 
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§ 61 Kopia för kännedom 

 
a) Länsstyrelsen i Skåne gällande SKKs hälsoprogram shar pei. 
b) Minnesanteckningar från telefonmöte 2012-11-27 SCK och ögonkonsulter från 

SKK.  
 

 

§ 62 Nästkommande sammanträde 

 
Nästkommande sammanträde äger rum den 23 maj. 
 
 

§ 63 Sammanträdet avslutas 

 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Elisabeth Rhodin 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


