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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2018-01-26. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Bengt Pettersson (ordf.), Patrik Cederlöf (vice ordf.), Lena Abrahamsson, Kerstin 
Andersson, Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta och Elisabeth 
Rhodin. 

Adjungerade: 

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

Anmält förhinder:  

Linda Andersson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 01 Sammanträdet öppnas 

Nye ordförande, Bengt Pettersson, hälsade gamla och nya ledamöter välkomna till 
årets första kommittémöte. Därefter följde en kort presentation av kommitténs 
ledamöter och adjungerade innan ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

§ 02 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 03 Fastställande av dagordning 

Den föreliggande dagordningen fastställdes. 

 

§ 04 Föregående protokoll 
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Det föregående protokollet gicks igenom. 

Under § 140 noterade kommittén att frågan är pågående och inte bordlagd. Petra 
Waleij har uppdragits att föra frågan gällande registreringsförbud kopplat till färg, 
vidare genom kommunikation med berörda special- och rasklubbar. Därefter kommer 
återkoppling ske till kommittén som ett led i översynen av SKKs registreringsregler.  

En del ärenden återkommer på dagens dagordning och det föregående protokollet 
fastställdes och lades till handlingarna.  

 

§ 05 Ekonomisk rapport 

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med november 
2017.  

SKK/AK hade inget att erinra gällande det ekonomiska läget utan kunde lägga den 
ekonomiska rapporten till handlingarna.  

 

§ 06 SKK/AKs arbetsutskott 

Det förelåg ett förslag att Bengt Pettersson tillsammans med Elisabeth Rhodin ska 
utgöra kommitténs arbetsutskott under kommande verksamhetsperiod (2018-2019).  

SKK/AK beslutade i enlighet med förslaget.  

 

§ 07 Index 

a) Information om index 

Sofia Malm föredrog SKKs arbete med införande av index för att framförallt de 
nya ledamöterna skulle få en uppdaterad grund inför kommande diskussioner 
och hantering av ärenden gällande index. Antalet raser med index är nu 42 
varav 22 infördes i januari i år. Sofia föredrog de olika nivåerna av 
hälsoprogram kopplade till index samt hur rasklubbarna hittills har använt 
index som verktyg. Klubbar, uppfödare och hundägare efterfrågar mycket 
information, både på grundläggande och avancerad nivå. På SKKs webbplats 
finns allt ifrån lättillgängliga sidor med frågor och svar om index till mer 
omfattande och avancerade artiklar. 

Det har tagits fram en översiktlig artikel om index för klubbar att publicera i 
sina klubbpublikationer eller på respektive webbplats. 

SKK/AK noterade bland annat att även en del hundar som inte har ett eget 
röntgenresultat, från och med januari kan få ett index publicerat i SKK 
avelsdata. Kravet för ett publicerat index är att säkerheten i skattningen 
motsvarar den som ett eget resultat ger.     
 

b) Indexutbildning 
Den 11 oktober och den 18 november ägde höstens två kostnadsfria 
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indexutbildningar rum på SKKs kansli i Rotebro. Utbildningarna besöktes av 
drygt 80 intresserade deltagare och föreläsare var Sofia Malm.  

Ytterligare ett utbildningstillfälle för de raser som fått index som verktyg från 
2018 planeras till den 6 maj. Även vid det tillfället är målgruppen i första hand 
avelsfunktionärer i de aktuella special- och rasklubbarna.  
 

c) Text om index i RAS 
SKK/AK förevisades indextexter som är framtagna som en hjälp till klubbar när 
man skriver om index i sin ras avelstrategier. För klubbar som önskar lägga in 
relevant version av texterna i sitt RAS-dokument kan detta göras utan att 
dokumentet därefter skickas för delrevidering till SKK/AK. Om klubben istället 
önskar skriva en egen text om index för publicering i RAS ska delrevideringen 
fastställas av SKKs avelskommitté enligt gängse arbetsgång.  
 

d) Princip för dispensärenden - index 
En av SKK/AKs många uppgifter är att hantera vissa dispensförfrågningar där en 
uppfödare önskar genomföra en parning i strid med Registreringsreglerna. 
Beredning, och i de flesta fall hanteringen, av liknande dispensansökningar är 
delegerad av SKK/AK till SKKs kansli avdelningen för avel och hälsa tillsammans 
med Registreringsavdelningen för snabbare handläggning gentemot uppfödare. 
Under beredningen inhämtas yttrande från special- och rasklubb.  

SKK/AK beslutade att dispenser gällande index, i likhet med övriga dispenser, i 
första hand ska hanteras av SKKs kansli om det inte råder särskilda oklarheter.  

Kommittén har noterat att det just nu inkommer en del dispensförfrågningar 
gällande parningar som inte följer det hälsoprogram som klubben nyligen 
ansökt om avseende just index. Av de klubbar som kommit fram till att HD 
och/eller ED är en problematik som ska prioriteras inom rasen och har valt att 
ansöka om hälsoprogram på nivå 3, har SKK/AK beviljat en klubb hälsoprogram 
på nivå 3 med en strängare skrivning (krav på kullindex för HD över 100). Efter 
att hälsoprogrammet har beviljats och inför införande av index har SKKs kansli 
kontaktats av ett ovanligt stort antal uppfödare som önskat söka dispens för att 
genomföra en parning där preliminärt kullindex är 100 eller under. SKK/AK 
konstaterade att det var olyckligt att bevilja klubben hälsoprogram för index på 
nivå 3 direkt då man uppenbarligen inte var redo för att arbeta med verktyget 
på det sättet inom rasens uppfödarkår. Ett bättre sätt hade varit att införa 
hälsoprogrammet stegvis. Det är av stor vikt att klubben och dess uppfödare 
förstår att det inte handlar om att utesluta stora delar av avelsbasen utan att 
användandet av index möjliggör fler kombinationer som troligtvis kommer att 
bidra till att inte försämra rasens statistik avseende HD.  
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§ 08 Dispensansökningar 

a) Schäfer I 

Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att 
genomföra en parning där uppfödaren önskar använda en schäfertik med HD 
grad C i avel. Enligt hälsoprogram för schäfer ska avelsdjuren vara fria från HD 
(grad A eller B) för att avkomman ska kunna registreras utan avelsförbud. 
Föräldradjurens genomsnittliga index rekommenderas även vara över 100 vid 
parningstillfället. Båda föräldradjuren ska också, om de är boende i Sverige, ha 
känd mental status.  

SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från special- och 
rasklubb. Klubbarna anger bland annat anger att tiken, förutom HD grad C, 
saknar registrerat MH-resultat.  

Kommittén konstaterade att det inte finns skäl att bevilja dispens för 
parningen. SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från special- och 
rasklubb, att avslå ansökan.  
 

b) Schäfer II 

Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att 
genomföra en parning där uppfödaren önskar använda en schäfertik med HD 
grad C i avel tillsammans med en utländsk hane. Enligt hälsoprogram för 
schäfer ska avelsdjuren vara fria från HD (grad A eller B) för att avkomman ska 
kunna registreras utan avelsförbud. Föräldradjurens genomsnittliga index 
rekommenderas även vara över 100 vid parningstillfället. Båda föräldradjuren 
ska också, om de är boende i Sverige, ha känd mental status.  

SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från special- och 
rasklubb. Hanhunden har inget svenskt index för HD eller ED och det går därför 
inte att beräkna ett preliminärt kullindex. Han har sex kullar i Sverige under 
2017 där ingen ännu har uppnått ålder för röntgen.  

Diskussionen om index och användande av hundar med C-höft i avel är levande 
inom Svenska Schäferhundklubben men i nuläget har rasklubben valt att stå 
fast vid hälsoprogram som endast medger hundar med HD grad A och B i avel. 
SKK/AK finner inte skäl i ansökan eller i yttrande från rasklubben för att bevilja 
dispens för kombinationen. 

Kommittén beslutade att avslå ansökan.   

 

c) Vit herdehund 

 Det förelåg 2 dispensansökningar som hänvisades till kansliet att hantera enligt 

 §7d. 

 

§ 09 Rasrelaterade projekt 
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a) Bakgrund 

Helena Skarp redogjorde för bakgrunden till de pågående och genomförda 
rasrelaterade projekten. SKK bedriver sedan några år tillbaka riktade projekt för 
att, tillsammans med ras- och specialklubbar, förbättra hälsan för ett antal 
aktuella raser eller rasgrupper. Det är inriktade projekt för att stötta olika raser 
i avelsarbetet.  
 

b) Cavalier king charles spaniel 

Sofia Malm redogjorde för det rasrelaterade projektet som pågått tillsammans 
med specialklubben för cavalier king charles spaniel. Projektet avslutades för 
ungefär ett år sedan. 

SKK/AK konstaterade med glädje att klubben arbetat vidare på ett föredömligt 
sätt på egen hand därefter. Man har på ett tydligt sätt lyft hälsofrågan inom 
rasen till sina medlemmar genom information på sin webbplats och i 
klubbpublikation. Kommittén ser fram emot att följa klubbens hälsoarbete 
vidare.  
 

c) Brakycefala raser 
Sedan några år tillbaka pågår ett projekt som syftar till att arbeta proaktivt för 
kortskalliga (brakycefala) rasers hälsa. SKK/AK ser sin roll i avels- och 
hälsoarbetet för dessa raser som central inom organisationen. Ett antal 
arbetsgrupper har tidigare bildats och ingår i Samverkansgruppen för 
hundvälfärds projekt för att förbättra kortskalliga rasers hälsa. I dessa grupper 
ingår representanter från Avelskommittén och/eller personal från Avdelningen 
för avel och hälsa. 

Helena Skarp gav en kort lägesrapport från några av gruppernas pågående 
arbete.  
 

§ 10 Stövare 

a) SKKs avelskommitté har senaste åren ägnat en del diskussioner åt de svenska 
stövarraserna och dess framtid. Den traditionella jakten med stövare på hare 
och räv följer en nedåtgående trend i Sverige vilket resulterat i att efterfrågan 
på stövarvalpar minskat och registreringssiffrorna för de svenska stövarraserna 
har gått ner. SKK/AK tittade återigen på statistik över registreringssiffror av 
stövare från 90-talet och fram till idag. Kommittén har tidigare framfört ett 
förslag om att skapa en gemensam ras, ”svensk stövare”, där nuvarande raser 
kan vara varianter av svensk stövare. Detta skulle möjliggöra för öppna 
stamböcker varianterna emellan och klubben skulle inte behöva söka dispens 
för inkorsning av andra stövarraser i de svenska stövarraserna.  

Förslaget om en svensk stövare har behandlats på Stövarfullmäktige 2014 men 
vann inte gehör bland delegaterna. Stövarklubbens styrelse skulle dock arbeta 
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vidare med problemställningen då de låga registreringssiffrorna är ett faktum, 
trots den publicitet raserna fick genom SKK under sitt jubileumsår 2012. Frågan 
om små populationer med sviktande registreringssiffror kommer att diskuteras 
inom SKK framgent, bland annat på den generella domarkonferensen under 
februari 2018.  

Under 2015 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram mer information i 
stövarfrågan. På dagens möte beslutades att arbetsgruppen skulle återuppta 
sitt arbete och sammansättningen i gruppen reviderades. SKK/AK beslutade att 
arbetsgruppen ska bestå av Kjell Andersson, Helena Skarp (sammankallande) 
och Bengt Pettersson. Gruppen ska inom kort ta en kontakt med 
specialklubben.  
 

b) Förfrågan om medverkan vid avelskonferens 

Sofia Malm och Åke Hedhammar hade fått en förfrågan om medverkan vid 
Svenska Stövarklubbens avelskonferens för att prata om ett antal sjukdomar 
hos stövare.  

Dessvärre finns inte utrymme för medverkan vid konferensen från de 
tillfrågade. Kjell Andersson kommer att närvara men inte föreläsa.  
 

c) Skrivelse gällande smålandsstövare 

Svenska Smålandsstövareföreningen har inkommit med önskemål om hjälp för 
att få mer information om sjukdomsbild för ett antal raser som rasklubben 
finner intressanta för inkorsning i smålandsstövare. Syftet är att bredda 
avelsbasen genom att korsa in utländska stövare. 

SKK/AK har dessvärre inga möjligheter eller resurser för att hjälpa till med att 
inhämta information eller undersöka specifika utländska raser varken avseende 
hälsostatus eller jaktsätt/funktion. Kommittén diskuterade ärendet och har 
även svårt att se att tillfällig inkorsning av olika utländska stövare är rätt väg att 
gå för att bevara smålandsstövaren som ras.  
 

d) Dispensregistrering 

Det förelåg en ansökan från Svenska Stövarklubben och Svenska 
Schillerstövarförening om dispensregistrering av två schillerstövare. 
Motiveringen till att man önskar mönstra in och dispensregistrera dessa två 
tikar är att bredda den snäva avelsbasen inom schillerstövare. 

SKK/AK gick igenom ansökan tillsammans med information om de aktuella 
hundarna. Kommittén önskar att klubben inkommer med en mer utförlig 
motivering till ansökan samt information om hundarnas egenskaper som 
motiverar dispensregistrering av dem. Ärendet bordlades till nästkommande 
kommittémöte.  

 



  

SKK/AK nr 1-2018 
2018-01-26 

Sida 7/12 
 
 

 
§ 11 Önskemål från Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén om utlåtande i 
uppfödarärende 

SKK/AK hade mottagit ett protokollsutdrag från SKKs uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté, UKK, gällande ett uppfödarärende där man önskade 
utlåtande i en veterinärmedicinsk fråga från AK. En uppfödare har genomfört en 
parningskombination (samma föräldradjur) tre gånger och i den andra kullen har en av 
avkommorna diagnostiserats med och åtgärdats för leversjukdomen porta cava shunt. 
Enligt uppgift ska uppfödaren ha känt till avkommans diagnos när parning med samma 
föräldradjur gjordes igen. Uppfödaren anger att föräldradjuren har tagits till veterinär 
för leverprover och påvisats friska från sjukdomen, liksom valparna i tredje kullen efter 
samma kombination. Totalt har föräldradjuren tre kullar med totalt nio avkommor. 
I RAS för cairnterrier upptas porta cava shunt under hälsoavsnittet och där framgår 
även att sjukdomen är uppmärksammad hos rasen internationellt. 
 
SKKs veterinärmedicinska expert Åke Hedhammar informerade SKK/AK ingående om 
sjukdomen. Porta cava shunt är en medfödd utvecklingsrubbning som föreligger redan 
vid födelsen då den beror på en defekt utveckling före födelsen.  
Liksom med ett flertal utvecklingsrubbningar är det svårt att säkert fastställa 
arvsgången. Kommittén har noterat att undersökande veterinär ska ha uttalat att det i 
det aktuella fallet inte rör sig om nedärvd porta cava shunt och att det ska vara ok att 
avla på föräldradjuren. SKK/AK har svårt att se på vilka grunder ett sådant uttalande 
har gjorts då en ärftlighet för rubbningen har påvisats genom såväl rasdisposition som 
ett familjärt uppträdande. Sjukdomen berörs av den anledningen också i RAS-
dokumentet för rasen. 

Det man vet är att det inte finns någon påvisad enkel recessiv nedärvning utan 
sjukdomen orsakas av en mer komplex nedärvning. En uppfödares avelsarbete bör 
påverkas av den information denne har om avelsdjurens, släktingars och tidigare 
avkommors hälsostatus. En generell rekommendation gällande sjukdomar med 
komplex arvsgång är bland annat att kombinationen som gett upphov till sjuk 
avkomma inte bör upprepas.  

 

§ 12 Skrivelse från Rasklubben för Belgiska Vallhundar, AfBv 

SKK/AK hade mottagit en skrivelse från AfBv där klubben undrar varför Sverige inte 
följer de riktlinjer gällande parning mellan varianter av belgisk vallhund, som satts upp 
i det belgiska dokumentet ”Policy towards registration of Belgian shepherd dog”.  

SKK/AK uttalade att SKK följer FCIs riktlinjer ”FCI General and breed-specific guidelines 
about crosses of breeds and varieties” för parning mellan raser och varianter. I dessa 
riktlinjer framgår att det är tillåtet att para mellan de olika varianterna av belgisk 
vallhund. SKK/AK noterade dock att hittills är inga parningar i Sverige gjorda i strid med 
den belgiska och svenska rasklubbens önskemål. 
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§ 13 Registreringsfråga bullterrier – miniatyrbullterrier 

SKKs registreringsavdelning har mottagit en ansökan om registrering av en kull där ena 
föräldradjuret är miniatyrbullterrier och den andra är bullterrier. Kullen har, enligt 
uppgift, tillkommit oavsiktligt genom en tjuvparning hos uppfödaren. SKK/AK 
diskuterade om det förelåg några hinder, enligt Registreringsreglerna, för registrering 
av kullen. När en parning redan är genomförd finns det aldrig utrymme för att ansökan 
om dispens från SKKs registreringsregler och i detta fall är det heller inte aktuellt då 
det inte föreligger något formellt hinder för att registrera en kull mellan en bullterrier 
och en miniatyrbullterrier. Därmed ansåg SKK/AK ärendet avslutat för kommitténs del.  

 

§ 14 Arbetet med RAS i framtiden 

SKK/AK har tidigare diskuterat att det är dags att se över arbetet och hanteringen av 
granskningen av RAS.  

Varje år tar kommittén del av ett stort antal rasspecifika avelsstrategier som arbetas 
fram av rasklubbar för respektive ras och som skickas in till SKK via aktuell 
specialklubb. Till klubbarnas hjälp finns en framtagen mall med rubriker och punkter 
att fundera kring när RAS-dokumentet utvecklas och diskuteras. 

På kommande kommittémöte kommer SKK/AK att ha en principdiskussion grundat i ett 
antal inkomna RAS för att säkerställa att granskningen görs likvärdigt inom kommittén. 
Anne Bucksch kommer att administrera arbetet inför den kommande 
principdiskussionen.  

 

§ 15 Utbildning 

a) Utbildning av avelsfunktionärer 

Under 2018 planeras för utbildning av avelsfunktionärer. En digital utbildning 
baserad på boken Hundavel i teori och praktik tas fram av 
Utbildningskommittén i samverkan med Avdelningen för avel och hälsa. 
Utbildningen är i det närmaste klar och nu ska utbildning av handledare till 
kommande utbildningstillfällen påbörjas.  

Förhoppningen är att kunna erbjuda avelsfunktionärer utbildningen under året. 
Upplägget för utbildning av avelsfunktionärer diskuterades på mötet och är 
fortfarande under planering på SKKs avdelning för avel och hälsa. SKK/AK 
önskar att arbetet fortsätter som planerat. Även ledamöterna Maija-Lena 
Eloranta och Lena Abrahamsson kommer att vara behjälpliga i planeringen av 
utbildningen för avelsfunktionärer. Ytterligare information kommer att 
presenteras på nästkommande AK-möte. 
  

b) Avelskonferens 2018 

Under 2016 tillsattes en arbetsgrupp för att planera för en avelskonferens 
2018. Temat kommer, som tidigare beslutats, att vara ”Avel för exteriör – avel 
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mot ett mål” och väntas rymma såväl anknytning till RAS-begreppet som små 
populationer och exteriörbedömning mm. Konferensen äger rum den 10-11 
november 2018.  

Utskick till klubbar med inbjudan kommer att göras inom kort och information 
kommer att finnas på skk.se.  

 

§ 16 Konferensbidrag 

a) Ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben, SGVK 

Det förelåg en ansökan från specialklubben SGVK om bidrag till en 
avelskonferens den 22 september 2018 i Jönköping. Konferensen är för 
samtliga rasklubbar inom SGVK. 
Kommittén tog del av det preliminära programmet, information om 
föreläsningar samt budget för konferensen. 

SKK/AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande 
regler. 
 

b) Ansökan från Svenska Stövarklubben, SvStK 

Det förelåg en ansökan från specialklubben SvStK om bidrag till en 
avelskonferens i april 2018.  

SKK/AK beslutade att avslå ansökan med motiveringen att den är för sent 
inkommen och därmed inte kan beredas ekonomiskt bidrag.  
 

c) Ansökan från Svenska Stabyhounklubben, SvSK 

Det förelåg en ansökan från rasklubben för stabijhoun, SvSK, om bidrag till en 
avelskonferens den 5-6 maj 2018 i Eskilstuna. Kommittén tog del av det 
preliminära programmet, information om föreläsningar, budget för 
konferensen samt ett positivt yttrande från Specialklubben för Kontinentala 
Fågelhundar. 

SKK/AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande 
regler. 

 

§ 17 SKKs utvecklingsfond 

a) Svenska rasklubben för lapsk vallhund har inkommit med en ansökan om att få 
bidrag från SKKs utvecklingsfond till att göra en inmönstring av ett antal hundar 
under 2018. Motivet till den planerade större inmönstringen är att bredda den 
genetiska variationen inom rasen.  

SKK/AK tog del av projektbeskrivning, yttrande från specialklubben samt ifylld 
ansökan där det ansökta beloppet är 43 250 kr.  
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Kommittén konstaterade att motivet och målet till inmönstringen är positivt 
för rasen. Dock är dispensregistreringsprojekt enligt bifogad projektbeskrivning 
inget som SKK/AK kan bevilja utvecklingspengar för. 
Inmönstring/dispensregistrering sker genom att klubben hittar individer som 
anses lämpliga som avelsdjur och därefter presenterar hundarna för, av 
Utställningskommittén, utsedda exteriördomare. I särskilda fall kan 
Avelskommittén föreslå att liknande projekt ska beviljas ekonomiska eller 
personella resurser men ledamöterna kan inte se att det skulle vara aktuellt för 
lapsk vallhund i nuläget.  

b) Det förelåg en ansökan från Irländska Varghundklubben om förlängd projekttid 
för studie av dilaterad cardiomyopati, DCM. Sjukdomen studeras av kardiologer 
vid SLU där även blodprover för studien samlas in. 

AK fann ingen anledning att neka förlängning av projekttiden utan beslutade att 
tillstyrka ett års förlängning av projekttiden. Det innebär att klubbens 
slutrapport ska vara SKKs avelskommitté tillhanda 2018-12-31 

 

§ 18 Information från ledamöter och adjungerade 

Maija-Leena Eloranta har återupptagit arbetet med att revidera och aktualisera 
diagnosregistret Anomalex. 

Anne Bucksch har som arbetsgruppens sekreterare närvarat vid de två första mötena 
med Arbetsgruppen för HD-utredning. Hon informerade vidare om att uppdatering av 
Agria Breed Profiles väntas under året.  

Helena Skarp informerade om att regeringen presenterat ett förslag till ny 
Djurskyddslag Förslaget, som har lämnats till lagrådet innebär vissa mindre 
förändringar inom avelsområdet.  Redan tidigare har Jordbruksverket inlett en 
revidering av föreskrifterna avseende hund (L102)SKK har redan i processens början 
lämnat synpunkter till Jordbruksverket kring föreskrifternas utformning och 
tillämpning.  

Under våren äger sammanträde med Nordisk Kennelunions vetenskapliga kommitté 
rum i Finland. Representanter från SKKs kansli kommer att delta.  

SKK kommer även att delta på det årliga mötet med Svenska sällskapet för veterinär 
oftalmologi, SSVO och på sammanträde med Samverkansgruppen för hundvälfärd. 

Under våren kommer Helena Skarp tillsammans med Anne Bucksch att föreläsa om 
RAS och RAS-arbete för jakthundsklubbarna under deras konferens på Öster Malma.  

VeTA-bolaget ska i höst arrangera en genetikkonferens för veterinärer i samarbete 
med SKK och SLU. 

Helena Frögéli informerade om att de analyser som tas fram när en ras har 500 BPH-
beskrivna hundar är på gång att tas fram för ytterligare raser.  

Elisabeth Rhodin är inbjuden som föreläsare på Salukiklubbens avelskonferens.  
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Sofia Malm sitter med i en styrgrupp inom International Partnership For Dogs som 
syftar till att kartlägga DNA-tester och laboratorier runt om i världen.  

Bengt Pettersson informerar om att han kommer att vara årsmötesordförande hos 
specialklubben för engelsk bulldogg under våren.  

 

§ 19 Protokoll och protokollsutdrag 

 CS 7-2017 

 FCI Europe section general committee minutes 2017-12-07 

 FCI General Assembly 2017-11 

 FCI General Assembly minutes 2017-11 

 Minutes of the FCI General Committee 2017-08-22  

 NKU/AU minutes 2017-10-26 

 Protokoll KF 2017 

SKK/AK noterade protokollen. Kommittén noterade särskilt punkt 14 i protokollet från 
NKU/AU i vilken man har diskuterat att påbörja arbetet med en samlad nordisk 
databas. SKK var föredragande i frågan. 

 

 Protokollsutdrag CS 7-2017 § 169 collie, SKK/AK protokollsutdraget. 

 Protokollsutdrag CS gällande taxryggar 

SKK/AK har uppfattat det som att man fått ett uppdrag att arbeta vidare med 
frågan. Kommittén har en, sedan tidigare, tillsatt arbetsgrupp och planerar för 
att ta in en rasklubbsrepresentant när arbetet så småningom ska påbörjas.  

 

§ 20 SKK/AKs delegeringsordning 

SKK/AK gick igenom delegeringsordningen för kommitténs arbete under den 
kommande verksamhetsperioden.  
 

§ 21 Kopia för kännedom 

 Artikel "Moving from information and collaboration to action: report from the 
3rd International Dog Health Workshop, Paris in April 2017" 

 AI-statistik 

 Importer tio i topp 2017 

 Lathund för ledamöter i CS och kommittéer 

 Jordbruksverkets beslut gällande curlyärende 

 Statistik svenska raser 

 Skrivelser om införande av annonser rörande ryggröntgen av tax 
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§ 22 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 26 mars 2018.  

 

§ 23 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

 

§ 24 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna för periodens första 
kommittémöte och avslutade därefter sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Bengt Pettersson,    Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  

 

 

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


