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SKK/AK nr 4/2010 

2010-09-15 

§ 92-126 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 

15 september 2010 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth 

Rhodin, Anna Uthorn 

  

Adjungerade: Karin Drotz, Åke Hedhammar (t.o.m. § 106), Åsa Lindholm, Helena 

Rosenberg, Ulf Uddman, Petra Waleij, Berit Wallin Håkansson (t.o.m. § 105) 

 

Inbjudna: Margareta Sundqvist från UKK, Katarina Sundberg (§ 96) 

 

Anmält förhinder: Monica Henriksson, Sofia Malm 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

§ 92 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.  

 

§ 93  Val av justerare 

 

Kjell Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 94  Dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter vissa justeringar av ordningsföljden p.g.a. att SKKs 

veterinärmedicinske rådgivare är förhindrade att närvara under hela dagen. 

 

§ 95  Föregående protokoll nr 3/2010 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 26 maj 2010. 

 

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.  

 

 

§ 96  Bindande föreskrifter (uttolkningar) till SKKs Grundregler 

 

CS har givit VD uppdraget att i samarbete med berörda kommittéer utarbeta förslag till 

kompletterande texter till SKKs Grundregler. Texterna, som bl.a. ska utgöra underlag för DNs 

arbete, kan både utformas som bindande föreskrifter och som allmänna råd.  
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Med hänvisning till de tveksamheter som AK tidigare uttryckt (§ 84/2010) över uppdraget har 

SKKs tidigare chefsjurist Katarina Sundberg inbjudits till mötet. 

 

Ordföranden hälsade Katarina Sundberg hjärtligt välkommen. 

 

Inledningsvis redogjorde Katarina Sundberg för den formella skillnaden mellan grundregler, 

föreskrifter och allmänna råd. Katarina Sundberg har åtagit sig att hjälpa berörda kommittéer 

att i förekommande fall formulera de kompletterande texterna till föreskrifter. Den vägledning 

vid uttolkning av Grundreglerna som AK utarbetade 2009 utgör därvid enligt KS ett utmärkt 

underlag för hennes arbete.  

 

Noterade AK med tacksamhet Katarina Sundbergs erbjudande om hjälp och uppdrog åt 

henne att i samarbete med kansliet utifrån den tidigare utarbetade vägledning vid uttolkning av 

Grundreglerna utforma förslag till föreskrifter. Av föreskrifterna måste framgå att 

förutsättningar för raserna är olika. Vad som normalt inte är acceptabelt måste kanske inom 

någon ras godtas p.g.a. rasens speciella förhållanden.  

 

Vidare underströk AK vikten av att RAS-dokumenten betraktas som vägledande och inte 

som regelverk. 

 

 

§ 97  Bordlagt ärende AK 3/2010; Veterinära dispenser 

 

§ 82  Dispensansökningar från krav på specialistkompetens i hundens 

och kattens sjukdomar 

 

Förelåg ansökan från Sonja och Ryan von Egmond, holländska veterinärer 

verksamma i Sverige, om dispens från krav på specialistkompetens i hundens 

och kattens sjukdomar för att utfärda hjärtintyg och patellaintyg. 

 

Beslöt AK bordlägga ärendet i avvaktan på yttrande från SKKs 

veterinärmedicinske expert.  

 

Redogjorde Åke Hedhammar för vad han anser bör fodras av en veterinär för att SKK ska 

medge dispens från kravet på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för 

utfärdande av SKKs hjärt- resp. patellaintyg.  

 

Veterinär som ansöker om dispens ska ha tillägnat sig kunskaper motsvarande 

specialistkompetens och ska ha gått parallellt med veterinär som innehar 

specialistkompetensen. Den sökande ska inte bara känna till bedömningsgrunderna för resp. 

sjukdom/defekt utan även vad intygen står för inom SKK organisationen och hur de ska 

ifyllas. Till dispensansökan ska därför alltid bifogas ett arbetsintyg utfärdat av 

smådjursspecialisten, av vilket det framgår att den sökande uppfyller kraven enligt ovan .  

 

Beslöt AK att ovanstående fordringar ska vara uppfyllda för att SKK ska medge dispens från 

krav på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs 

hjärtintyg och patellaintyg. 

  

Beslöt AK vidare att Sonja och Ryan von Egmond medges dispens från krav på 

specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs hjärtintyg och 
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patellaintyg under förutsättning att deras arbetsintyg förtydligas i avseende på 

bedömningsgrunder och intygsskrivning. 

 

 

§ 98  Dispensansökan från krav på specialistkompetens i hundens och kattens 

sjukdomar 

 

Förelåg ansökan från Thomas Lindgren, Landskrona, om dispens från krav på 

specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs hjärtintyg och 

patellaintyg.  

 

Konstaterade AK att Thomas Lindgren har flerårig tjänstgöring tillsammans med veterinär 

som innehar specialistkompetensen.  

 

Beslöt AK medge dispens från krav på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 

för att få utfärda SKKs hjärtintyg och patellaintyg under förutsättning att arbetsintyget 

förtydligas i avseende på bedömningsgrunder och intygsskrivning. 

  

 

§ 99 Förslag till nytt ögonprotokoll inkl. generella avelsrekommendationer   

 

Förelåg förslag till nytt ögonprotokoll som på baksidan bl.a. innehåller förklaring till 

ögondiagnoserna samt i några fall generella avelsrekommendationer. Förslaget har utarbetats 

av en arbetsgrupp inom den svenska ögonpanelen, bestående av Berit Wallin Håkansson, 

Lennart Garmer och Inger Jansson. 

 

Berit Wallin Håkansson redogjorde för bakgrunden till det nya ögonprotokollet.  

 

Nuvarande svenska ögonprotokoll har inte alltid accepterats utomlands och sedan ett år 

tillbaka finns tydligt uttalat önskemål från övriga nordiska länder om att även Sverige bör 

övergå till ECVO (den europeiska föreningen för ögonveterinärer) intyget. Den svenska 

ögonpanelen har dock, liksom den brittiska, valt att inte gå med i ECVO bl.a. på grund av 

divergerande åsikter avseende vissa av de tillämpningsanvisningar som gäller för ECVOs 

ögonintyg.  

 

Det nya föreslagna ögonprotokollet är i avseende på själva intygsdelen (framsidan) snarlik det 

europeiska, som ECVO utarbetat. Däremot är texten på baksidan av protokollen inte 

densamma. 

 

Efter ingående diskussion beslöt AK om smärre justeringar i de avelsrekommendationer som 

lämnas på protokollets baksida och uppdrog därefter åt Berit Wallin Håkansson att 

tillsammans med kansliet slutföra arbetet. 

 

 

§ 100 Ögonrekommendationer för bichon frisé   
  

Förelåg skrivelse från avelsfunktionär i Bichon Frisé Ringen angående de 

ögonrekommendationer som klubben arbetet efter sedan 2007. Frågan är om dessa 

rekommendationer fortfarande är relevanta. 
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Konstaterade AK att rekommendationerna är mycket välformulerade och att inget nytt 

tillkommit hos rasen i avseende på ögonsjukdomar. Möjligtvis kan avelsrekommendationerna 

gällande PRA anses väl långtgående.  

 

Beslöt AK uppdra åt Berit Wallin Håkansson att tillsammans med kansliet besvara skrivelsen. 

 

Vidare diskuterade AK arbetsordningen mellan AK, SKKs ögonveterinär och kansliet. 

 

Beslöt AK att begäran från klubbar om hjälp med avelsrekommendationer för en ras gällande 

olika ögonproblem ska behandlas via AK. Klubbarna uppmanas att alltid till sina skrivelser 

lämna underlag i form av bakgrundsmaterial. 

 

 

§ 101  Regler för parning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier 

 

Redogjorde Karin Drotz för bakgrunden till regelverket och dess tillkomst. Avelsbasen hos 

miniatyrbullterriern är mycket begränsad och rasen har vissa problem med linsluxation. Efter 

önskemål från klubben har AK tidigare beslutat om att parning med bullterrier ska kunna ske 

under kontrollerade former.  

 

Regelverket som trädde i kraft 2008, har nu, med hjälp av Berit Wallin Håkansson, 

uppdaterats bl.a. utifrån att ett DNA-test för linsluxation finns tillgängligt. Frågan om 

valideringen av testet kom här upp till särskild diskussion.  

 

Beslöt AK att vid parning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier ska bägge föräldradjuren 

vara DNA-testade med avseende på linsluxation. Fastställde AK därefter regelverket efter 

smärre justeringar. Frågan om validering av DNA-test hänsköts till AKs arbetsgrupp för 

DNA-frågor.  

 

 

§ 102 Skrivelse angående avel på tik med motilitetsproblem 

 

Förelåg skrivelse från ansvarig veterinär på ett djursjukhus angående ev. avel på tik med 

motilitetsproblem. 

 

Beslöt AK uppdra åt kansliet att i samtråd med SKKs veterinärmedicinske konsult besvara 

skrivelsen. 

 

 

§ 103 Ansökan från Svenska Dogo Argentino klubben (DAK) om införande av 

hälsoprogram nivå 1 avseende dövhet 

 

Förelåg ansökan från DAK om central registrering av resultat från BAER test. Fram t o m 

2009-12-31 fanns 496 dogo argentino registrerade i SKK. Inom rasen är 191 hundar testade. 

Av dessa har 5 % fått resultatet fullständigt döva och 16 % enkelsidigt döva. Klubbens 

rekommendation är att inte heller enkelsidigt döva hundar bör användas i avel. 

 

Konstaterade AK att BAER testet under optimala förhållanden ett väl fungerande test. 

Metoden är dock inte helt enkel och innan central registrering av testresultaten kan ske måste 

en kvalitetssäkring i form av standardiserat utförande och bedömning av testet skapas.  
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Beslöt AK uttala sitt stöd för DAKs ambitioner att komma till rätta med hörselproblemen och  

uppdrog åt Åke Hedhammar att undersöka möjligheten att skapa en arbetsgrupp, med 

målsättningen att skapa normer för de kliniska rutinerna, så att central registrering av resultat 

från BAER test kan ske. 

 

 

§ 104 Ansökan från Svenska Wachtelhundklubben om att få avsluta 

hälsoprogrammet avseende PRA (nivå 3) 

 

Förelåg ansökan från Svenska Wachtelhundklubben om att få avsluta hälsoprogrammet 

avseende PRA.  

 

Beslöt AK, med hänvisning till den sammanställning och utvärdering som återfinns i RAS, att 

bifalla klubbens ansökan. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Central registrering (nivå 1) 

av ögonundersökningsresultat gäller för alla raser. 

 

 

§105 Ansökan från Svenska Working Kelpieklubben (SWKK) om ändring av 

avseende HD från nivå 2 till nivå 3 

 

Förelåg ansökan från SWKK om att få införa krav om HD-status A eller B hos föräldradjuren 

för registrering av valpkull (nivå 3). Kravet är idag känd status (nivå 2). 

 

Konstaterade AK inledningsvis att ansökan om hälsoprogram på nivå 2 och 3 ska vara 

SKK/AK tillhanda senast den 30 april om ett beslut om bifall ska kunna träda ikraft den 1 

januari kommande år.  Detta är i enlighet med beslut i Kennelfullmäktige (KF). Avsikten är 

att information ska kunna delges berörda innan tvingande regler träder ikraft.  

 

Beslöt AK tillskriva klubben med begäran om underlag för ansökan. Bordlades ärendet i 

avvaktan på klubbens svar. 

 

 

§ 106 Ansökan från Svenska Kooikerhondjeklubben (SKooi) om ändring av 

hälsoprogram avseende von Willebrands sjukdom från nivå 3 till nivå 1 

 

 

Förelåg ansökan från SKooi om ändring av hälsoprogram avseende von Willebrands sjukdom 

(vWd). För att registrera valpkull krävs att föräldradjuren är hereditärt fria eller DNA-testade 

fria avseende vWd. Till ansökan har klubben bifogat en väl genomförd utvärdering av vilken 

framgår att gällande hälsoprogram inte längre fyller någon funktion. Någon känd anlagsbärare 

finns inte bland SKK-registrerade hundar i fertil ålder. 

 

Förutom ansökan innehöll klubbens skrivelse en mängd olika frågeställningar. Klubben 

önskar bl.a. besked om SKK godkänner resultat från DNA-test som utförts av andra 

laboratorier på uppdrag av universitet i Utrecht, dit hitintills alla blodprov skickats för analys. 

 

Beslöt AK att bifalla klubbens ansökan om att få ändra hälsoprogrammet avseende von 

Willebrand från nivå 3 till nivå 1 (central registrering). Beslutet träder omedelbart i kraft.  
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Beträffande hereditärt friade hundar hänvisade AK till tidigare uttalande: 

 

AK 1/2007 § 19 

… 

Noterade AK att det till SKKs registreringsavdelning inkommit önskemål om 

utfärdande av intyg för hund som friats hereditärt (genom härstamning) via sina 

DNA-testade och friförklarade anfäder. 

 

Beslöt AK att intyg inte utfärdas, då det kan vara svårt att garantera riktigheten 

gällande en hereditärt friad hund, särskilt i de fall då de DNA-testade djuren 

finns långt bak i släktleden. Det måste därför vara upp till varje enskild 

uppfödare att bedöma vilken tilltro man har till resultatet. 

  

Vidare uttalade AK att resultat från DNA-test, som utförts av andra laboratorier efter 

överenskommelse med universitet i Utrecht, registreras av SKK under förutsättning att intyget 

innehåller uppgift om hundens ID-nummer, registreringsnummer och namn samt att testet 

utförts på blod. 

 

Konstaterade AK vidare att det i skrivelsen återfinns flera frågeställningar som ligger 

utanför AKs arbetsområde och därför varken kan besvaras eller kommenteras av AK.   

 

 

§ 107 Etiska riktlinjer  

 

Vid föregående AK-möte förelåg för diskussion ett förslag till etiska riktlinjer för SKK. 

Förslaget hade utarbetats av Helena Rosenberg och Åsa Lindholm på uppdrag av SKKs VD 

och då som en följd av arbetet i pågående Djurskyddsutredning.  

 

Förslaget är en sammanfattning av flera viktiga dokument från olika verksamheter inom SKK 

och tänkt att vara allmänt hållet och lättfattligt. När ett slutligt förslag finns bör det remitteras 

till alla läns- och specialklubbar.  

 

AK konstaterade vid sitt tidigare möte att omvärldens uppmärksamhet på hundar i samhället 

och SKKs inställning i olika hundrelaterade frågor kräver att etiska riktlinjer finns för 

organisationen. AK beslöt att förslaget skulle återupptas för vidare diskussion vid dagens 

möte.  

 

Beslöt AK att förslaget efter smärre redigeringar ska överlämnas till CS för vidare beredning. 

 

 

§ 108 Rasvårdsplan för smålandsstövare 

 

Förelåg förslag till rasvårdsplan för 2010/2011 avseende smålandsstövare. Planen är utarbetad 

av Arbetsgruppen för rasvård smålandsstövare och har som mål att 1-2 kullar föds som 

F1generation och 1 kull som F2 generation. 

 

AK noterade rasvårdsplanen och lade den därefter till handlingarna. 
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Redogjorde sekreteraren för en ansökan från SvStK om att få göra en ytterligare parning 

utöver vad som angivits i rasvårdsplanen för 2010. Ansökan har behandlats av AK/AU, som 

tillstyrkte ansökan.  

 

Beslöt AK att fastställa AUs beslut att bifalla parningen. 

 

 

§ 109 Utbildning 

 

a) Avelskonferens 5 - 6 mars 2011  

Förelåg inbjudan och program för avelskonferensen 2011, som kommer att äga rum på 

Scandic Infra City, Stockholm Upplands Väsby. Konferensen kommer bl.a. att behandla 

hundars mentalitet ur olika perspektiv samt hur man skapar förutsättningar för ett bra RAS-

arbete.  

  

Fann AK kursinnehållet mycket intressant och uppdrog till avelskonsulenterna att fortsätta 

planeringen av konferensen utifrån vad som framkommit under diskussionerna.  

 

b) Temautbildning 9 – 10 april 2011 
Informerade Karin Drotz om planeringen av temautbildningen 2011, som kommer att 

behandla RAS-arbetet. Många avelsfunktionärer står inför ett revideringsarbete av klubbens 

RAS och behovet av mer information och kunskap i ämnet har återigen ökat.  

 

Diskuterade AK vilka förkunskaper som krävs för deltagande i temautbildningen. 

 

Beslöt AK att det inte krävs några formella förkunskaper, men att de som har genomgått 

grundutbildningen för avelsfunktionärer/steg 1 har företräde till temautbildningen. 

 

   

§ 110 Ansökan om dispens från krav på känd HD-status 

 

Förelåg skrivelse med ansökan om dispens från krav på känd HD-status hos föräldradjuren för 

registrering av valpkull av rasen dansk/svensk gårdshund.  

 

Specialklubben har i yttrande till SKK avstyrkt ansökan. 

 

Beslöt AK i enlighet med klubbens yttrande att avslå dispensansökan.  

 

 

§ 111 Ansökan om dispens från krav på Mentalbeskrivning hund (MH) 

 

Förelåg ansökan om att till Brigadens Bella S70391/2007 få använda schäfer PH Älskebos 

Frippe S69633/2006 trots att han inte har känd mental status, MH.  Älskebos Frippe har 

genomgått Polisens Lämplighetstest och är aktiv tjänstgörande polishund.  

 

Beslöt AK att bevilja dispens.  
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§ 112 Utbetalning av konferensbidrag 

 

Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Shetland Sheepdogklubben 

(SSSK) för konferens den 21-22 november 2009. 

 

AK tog med intresse del av den gedigna dokumentationen från SSSKs konferens. 

 

 

§ 113 Ansökan från Svenska Vinthundklubben (SvVK) 

 

Förelåg ansökan från SvVK om bidrag till Svenska Afghanhundklubbens avelskonferens den 

13-14 november 2010. 

 

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

 

 

§ 114 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställan  

 

Inlämnade för granskning  

● berger picard, förenklad RAS  

 

Inlämnad för granskning (reviderade)  

● bostonterrier, Anna Uthorn 

● gordon setter, Maija-Leena Eloranta 

● griffon fauve de bretagne, Elisabeth Rhodin 

● wachtelhund, Kjell Andersson 
 

Anmälda för fastställan 

● berger picard, förenklad RAS 

● chodský pes, förenklad RAS 

● griffon fauve de bretagne, Elisabeth Rhodin  

● norfolk terrier, Elisabeth Rhodin   

● wachtelhund, Kjell Andersson   
 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 

 

 

§ 115 Förslag till Riktlinjer för specialklubbars/rasklubbars arbete med avelsfrågor 

 

Från RAS-handledargruppen förelåg förslag till Riktlinjer för specialklubbars/rasklubbars 

arbete med avelsfrågor. Förslaget omfattar två dokument. Ett vänder sig till specialklubbar 

med ansvar för flera raser och ett till special-/rasklubb med ansvar för en (1) ras. 

 

Beslöt AK, efter smärre redaktionella ändringar, att fastställa riktlinjerna. 
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§ 116 Agrias och SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

 

Informerade Ulf Uddman om att fonden i augusti anordnade ett forskarmöte där  

förslag till ett forsknings- och utvecklingsprogram för fonden samt bedömningskriterier för 

ansökningar till fonden diskuterades. Samtidigt fick representanterna från olika institutioner 

möjlighet att presentera den forskning som för närvarande pågår.  

 

På mötet framfördes bl.a. ett starkt önskemål om ett nytt diagnosregister. Ett förslag är att 

fonden i ett utvecklingsprojekt bidrar med medel för att möjliggöra att det arbete som 

påbörjats med ett nytt diagnosregister kan slutföras och implementeras. 

 

Nästa år kommer administrationen av ansökningarna till fonden att ske med hjälp av ett 

dataprogram från Orbelon, ett dataföretag med inriktning på forskningsfonder. Tanken är då 

att Agrias och SKKs Forskningsfond också ska få en egen hemsida där all information om 

fonden finns tillgänglig tillsammans presentationer av resultaten av den forskning som erhållit 

medel från fonden.  

 

 

§ 117 SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

 

a) Ansökan från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) 

Förelåg ansökan från SSF om bidrag för Kartläggning av status för Norrbottenspets och 

Finsk Spets - plattform för målinriktat strategiskt arbete. 

 

Diskuterade AK ingående om fondens medel ska kunna användas till att betala arbete som 

vanligtvis utförs på ideell basis inom organisationen. 

 

Beslöt AK föreslå CS att avslå ansökan. 

 

b) Ansökan från Svenska Norfolkterrierklubben 

Förelåg ansökan från klubben om bidrag för att undersöka prevalens av hjärtsjukdomen 

mitralisendokardos hos norfolkterrier. Totalkostnad för projektet är beräknad till 100 000 kr. 

Ansvarig forskare för projektet är Anna Bodegård Westling vid Djursjukhuset Albano. 

 

Beslöt AK föreslå CS att bevilja ansökan med 75 000 kr med förbehåll att en kontakt tas med 

SKKs veterinärmedicinske rådgivare Åke Hedhammar för samråd kring projektets 

genomförande. 

 

 

§ 118 Information 

 

Ulf Uddman 

Informerade om att en läsvärdesundersökning av Hundsport Special kommer att genomföras 

under hösten. 

Informerade om att planer finns på att det i anslutning till den internationella forskar-

konferensen Canine and Feline Genomics, som kommer att äga rum i Sverige våren 2012 

också ska arrangeras en efterföljande konferens där några av de inbjudna gästföreläsarna 

engageras i diskussioner kring möjliga och önskvärda tillämpningar av nyvunnen kunskap. 

Konferensen, som i så fall kommer att äga rum på SLU, är tänkt att rikta sig mot såväl 
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praktiserande veterinärer och andra personer som till sin profession arbetar med hundar, som 

intresserade hunduppfödare och avelsfunktionärer. 

 

Petra Waleij 

Informerade om att det inkommit ett antal registreringsansökningar avseende importerade 

hundar av rasen boerboel. Rasens hemland är Sydafrika och den finns inte tidigare 

registrerade i SKKs stambok. Diskussioner förs om att känd mental status (MH) skall krävas 

före registrering. 

Informerade om att ett tillägg kommer att göras i Registreringsbestämmelsernas allmänna 

bestämmelser, punkt 12. Tillägget berör hanteringen av registreringsansökningar från 

personer med djurförbud. 

 

Kjell Andersson 

Rapporterade från möten med de drivande jakthundklubbarna gällande ev. framtida 

gemensamma drevprovsregler även inkluderande stövarna. 

 

Karin Drotz 

Informerade om SRD-gruppens arbete med förslag till revidering av de Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningarna. Efter höstens revidering kommer SRD att låsas till efter nästa generella 

domarkonferens 2012.   CS tar beslut senare under hösten.                                                                           

En rad för SRD-notering kommer att införas på alla kritikblanketter fr. o m 2011.  

Informerade om det pågående arbetet med en utbildnings-dvd för domare om andning. Dvd:n 

förväntas få stor spridning även utanför domarleden.  

Rapporterade från besök vid specialutställning för basset hound i juli månad. Rasklubben 

lägger stor vikt vid att hundarna visas i rörelse och har sedan ett antal år tillbaka i bild 

dokumenterat alla deltagande hundar vid rasspecialen. Avsikten är att ge möjlighet att följa 

rasens utveckling inte bara när det gäller vinnande hundar.  

 

Helena Rosenberg 

Informerade från möte inom Smittskyddsrådet gällande MRSA, resistenta bakterier.  

Informerade om att Kommittén för hundars mentalitet skickat ut en enkät för att kartlägga de 

delar av klubbarnas verksamhet som kan kopplas till hundars mentalitet. Frågorna gäller såväl 

officiell som inofficiell verksamhet. Enkäten har sammanställts och kommer att redovisas i en 

artikel av Åsa Lindholm.  

Rapporterade att arbetet med den nya mentalbeskrivningen, Beteende- och 

personlighetsbeskrivning för hund, BPH, fortskrider. Över 200 hundar har beskrivits och 

under hösten kommer analyser av beskrivningsdata göras. Dessutom kommer beskrivningens 

validitet att undersökas bland annat genom en ”vardagstest” för att se om momenten i BPH är 

överförbara till vardagshändelser. Projektgruppen kommer att redovisa sitt arbete under 

början av 2011. 

 

Margareta Sundqvist 

Margareta tackade för att hon fått delta på mötet. Möjligheten till denna form utbyte mellan 

UKK och AK är mycket positivt och ökar förståelsen för varandras arbete. 

 

 

§ 119 Protokoll från CS  

 

Förelåg CS-protokoll nr 2/2010 samt nr 3/2010 med protokollsutdrag. 
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Noterade AK protokoll och protokollsutdrag och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 120  Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

  

 

§ 121 FCI 

 

Förelåg följande dokument; 

a) Protokoll från möte maj 2010 i FCIs Breeding Commission. 

b) Protokoll från möte maj 2010 i FCIs Scientific Commission. 

 

Noterade AK FCI-protokollen och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 122 Pågående ärenden 

  

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

§ 123 Kopior för kännedom 

 

Förelåg följande kopior för kännedom:  

a. Minnesant. från telefonmöte om projekt ögonstatus, shar pei, 2010-05-05 samt  

2010-06-28.  

b. Rapport från möte i Tjeckien gällande prazsky krysarik. 

c. Inbjudan från crestednetwork.se till Christina Narfströms redovisning av 

ögonprojektet inom chinese crested dog. 

d. Brev ang. ”ILLA SKÖTT RAS”. 

e. Minnesanteckningar från möte med SKKs Röntgengrupp 2010-03-18. 

f. Minnesanteckningar från möte i Samverkansgrupp Hundars genetiska hälsa  

2010-05-10.  

g. Anhållan från Labrador Retrieverklubben gällande studie av armbågsproblematik hos 

labrador retriever (examensarbete/SLU). 

 

Noterade AK dokumenten och lade dem därefter till handlingarna. 

 

 

§ 124  Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

Beslöt Ak utse Anna Uthorn att närvara vid UKKs möte 2010-10-21  
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§ 125  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.  

 

 

 

§ 126  Mötet avslutas 
 

Nästa möte är 2010-11-17. 

 

___________________________________________________________________________ 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ulla-Britt Karlmann 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell  Kjell Andersson 

Ordförande   Justerare  

 

 


