SKK/AK nr 2/2010
2010-03-17
§§ 34-63

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 17
mars 2010.
Närvarande:
Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Monica
Henriksson, Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn
Adjungerade: Berit Wallin Håkansson (t o m § 54), Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann,
Åsa Lindholm, Helena Rosenberg, Petra Waleij, Ulf Uddman (ej §§ 48-49)
Anmält förhinder: Sofia Malm
Inbjuden: Lotta Skoog (§ 55)
Vid protokollet: Karin Drotz

§ 34 Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.
Tillträdande chefen för registreringsavdelningen, Petra Waleij, hälsades välkommen.
§ 35 Val av justerare
Utsågs Monica Henriksson att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 36 Dagordning
Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar.
Föregående protokoll
§ 37 Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 16-17 januari 2010.
§ 6 Rasvårdsplan smålandsstövare
Förelåg förslag från Svenska Stövarklubben (SvStK) till nya rasvårdsregler för
smålandsstövare samt förslag till köpeavtal, som översänts till Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommittén (UKK) för granskning. Förelåg också kommentarer
från Erling Strandberg, SLU och PM från Per-Erik Sundgren.
Förslaget innebär att även första och andra generationen valpar (F1 och F2) som
föds inom rasvårdsprojektet SE-registreras som smålandsstövare och att SEregisterade hundar i generation 1 beläggs med avelsspärr till dess att beslut om
upphävande av avelsspärr fattas av SKK.
Konstaterade AK att förslaget innebär att hundarna får ofullständig
härstamning eftersom det enligt FCIs regler endast får finnas hundar av en och
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samma ras i stamtavlan. Detta har SvStK inte kunnat acceptera vid tidigare
diskussioner med AK i samma ärende.
Beslöt AK att bifalla SvStKs föreslag, men då i enlighet med FCIs regler, som
innebär att hundarna kommer att registreras med ofullständig härstamning.
Diskuterade AK vidare rasvårdsfrågan utifrån frågeställningen ”hur utvecklar vi
våra drivande raser”.
Beslöt AK att, tillsammans med berörda klubbar, fortsätta diskussionen om våra
små inhemska raser och deras framtid. Uppdrog AK till Kjell Andersson att
vara kontaktperson gentemot berörda rasklubbar.
Rapporterade Kjell Andersson om kontakter med SvStK som önskar besked om när de nya
rasvårdsreglerna kan börja gälla. Specialklubben är positiv till fortsatta diskussioner om de
svenska stövarrasernas framtid.
Konstaterade AK att de nya reglerna kan börja gälla med omedelbar verkan.
§ 17 Försvarsmaktens (FM) dispens gällande mental status för avelsdjur
AK nr 1 2007 § 154
Beslöt AK i enlighet med förslaget som innebär att
Försvarsmakten (FM) tillåts registrera valpkull efter äldre Ltestade avelsdjur över 5 år (födda före 2002-01-01) utan krav på
känd mental status (Mentalbeskrivning Hund, MH).
För övriga hundar krävs, för registrering av valpkull, att
föräldradjuren ska ha ett ifyllt MH-protokoll i de delar där det är
möjligt. MH-protokollet bifogas tillsammans med
registreringsansökan. SKK arkiverar MH-protokollen till dess
parterna kommit överens om hur resultat gällande mentaltest för
Försvarsmaktens hundar ska registreras och offentliggöras. Enskild
person kan fram till dess ta del av protokoll för aktuella avelsdjur
via FM. Polishundar utan MH som är aktuella för privata
uppfödare att använda i avel hanteras som enskilda
dispensärenden.
Utfallet ska utvärderas och beslutet omprövas årligen.

Förelåg minnesanteckningar från möte 2009-09-21/22 med FM, Svenska
Brukshundklubben (SBK), Svenska Schäferhundklubben, SLU och SKK där
beslut fattades om att dispensen ska gälla fram till 2010-06-01.
Beslöt AK i enlighet med möte 2009-09-21/22 att dispensen ska gälla fram till
2010-06-01 och att frågan tas upp vid AKs nästa möte 2010-03-17. AK emotser
från FM och SBK ett förslag till fortsatt hantering av ärendet.
Beslöt AK att skjuta upp frågan till nästa möte 2010-05-26 då tidigare beslut gäller fram till
2010-06-01.
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§ 33 Mötet avslutas. Nästa möte är 2010-03-17 och därefter 2010-05-27 och
2010-09-15.
Beslöt AK att ändra datum för kommande möte till 2010-05-26.
Beslöt AK därefter att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Ärenden
§ 38 Gotlandsstövare, årlig utvärdering för 2009
Förelåg rapport från Gotlandsstövareföreningen och SvStK.
AK tog del av årsrapporten och lade den till handlingarna.
§ 39 Ansökan från Hälleforshundklubben/Svenska Älghundklubben (SÄK) om
förlängning av öppen stambok för hälleforshunden
Förelåg ansökan om förlängning av öppen sambok i ytterligare minst 5 år och nulägesrapport
för rasen.
Beslöt AK att besluta i enlighet med klubbens önskemål. AK tackade för en heltäckande
rapport.
§ 40 Skrivelse från Nordiska Plotthundklubben (ej SKK-ansluten)
Förelåg skrivelse angående möjlighet att i SKKs stambok registrera importerade plotthundar
registrerade i United Kennel Club (UKC) och inte i American Kennel Club, som är den
organisation som SKK erkänner.
Beslöt AK att bordlägga ärendet med hänvisning till att frågan utreds inom den nyligen
tillsatta arbetsgruppen för oregistrerade populationer.
§ 41 Skrivelse från Boxerklubben
Förelåg skrivelse från rasklubben med fråga om specialklubbens rätt att styra över
rasklubbens uppfödarregister/valphänvisning. Förelåg även svar från Föreningskommitténs
sekreterare Åsa Gustavsson.
Konstaterade AK att frågan är av föreningsteknisk art och hänvisade till
Föreningskommitténs svar.
§ 42 Skrivelse från Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK)
Förelåg skrivelse med önskemål om förtydligande dels gällande avelsrekommendationer vid
ögondiagnoser och dels gällande hur många generationer som lämpligen kan betraktas som
hereditärt fria från prcd-PRA. SSRK menar att användandet av DNA-test för prcd-PRA
medfört att många nu avstår från att ögonlysa och att det finns behov av tydligare information
kring olika former av PRA.
AK hänvisar vid enkel, autosomal, recessiv arvsgång till SKKs generella rekommendationer
mot avel med anlagsbärare, dvs hunden själv, hundens föräldrar och hundens eventuellt redan
producerade avkomma. Special- och rasklubbar kan därutöver ha ytterligare
rekommendationer, t.ex. att syskon till sjuk hund ska uteslutas från avel. AK hänvisar även
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till tidigare uttalande beträffande hereditärt friade hundar;
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.
Uppdrog AK till Berit Wallin Håkansson att kontakta specialklubben för att diskutera vilken
information som bör ges till rasklubbarna.
§ 43 Ansökan om dispens från krav på svensk specialistkompetens
Förelåg ansökan från Reidun Heiene, veterinär med norsk specialistkompetens och verksam i
Sverige, att utfärda patellaintyg och hjärtintyg.
Beslöt AK att bevilja dispensansökan.
§ 44 Avelskonferens 2011
Förelåg förslag från avelssekretariatet beträffande tid, plats och möjliga ämnesval för
konferensen. Diskuterade AK förslagen och prioriteringar i ämnesval.
Beslöt AK att fastställa tidpunkten för avelskonferensen till 5-6 mars 2011 och platsen till
Scandic InfraCity i Upplands Väsby. Uppdrog AK till avelssekretariatet att arbeta vidare med
programmet med stöd av kommittén.
§ 45 Tillsättande av Arbetsutskott (AU)
Beslöt AK att utse Elisabeth Rhodin och Monica Henriksson till kommitténs AU.
§ 46 Mastino napoletano, pågående arbete
Förelåg sammanställning av utvärderingar från de särskilda rasspecifika domaranvisningarna
(SRD), uppgifter från engelska the Kennel Club om arbetet med s.k. ”high profile breeds”,
som kräver intensifierat hälsoarbete, och uppgifter från Norska Kennelklubben (NKK) och
Danska Kennelklubben (DKK) om mastino napoletano i respektive land. Rasklubben har
ännu inte färdigställt de rasspecifika avelsstrategierna (RAS), men klubbens styrelse har
meddelat att man inom kort planerar ett möte med uppfödare av rasen för att kunna slutföra
arbetet.
AK diskuterade det fortsatta samarbetet med rasklubben. AK konstaterade att framtagandet
av RAS, med hänvisning till beslut i Kennelfullmäktige (KF) 2001, är ett krav för varje
hundras. AK uppdrog till Karin Drotz att närvara vid mötet om RAS. Beslöt AK att föreslå
klubbens kontaktperson i Föreningskommitténs att närvara vid årsmötet som ska hållas under
våren.
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§ 47 KF-uppdrag, registrering av levande och dödfödda valpar
Förelåg förslag från Kjell Andersson med smärre förändringar av nuvarande
registreringsblankett. Informerade VD om att IT-resurser för genomförande av förändringar
inte kommer att kunna avsättas under 2010. I framtiden kan finnas möjlighet att använda
SKKs valphänvisningssajt ”Köpa hund” för enkätförfrågningar beträffande parning och
valpning.
Diskuterade AK förslaget, det praktiska genomförandet och hur uppgifterna ska redovisas.
Konstaterade AK att syftet med att registrera uppgifterna är att få fram information på
rasnivå. Beslöt AK att fortsätta diskussionen vid senare möte.
§ 48 FCI Breeding Commission
Förelåg inbjudan till möte 2010-05-17 och förfrågan om ärenden som AK önskar att SKKs
representant Britt-Marie Dornell anmäler.
AK menar att de ärenden rörande internationellt samarbete mellan kennelklubbar som FCIs
Scientific Commission behandlar vid sitt möte 2010-04-24/25 även kan vara lämpade att
behandla i FCIs Breeding Commission.

Konferensbidrag
§ 49 Ansökan från Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel
Förelåg ansökan om bidrag till medlemsmöte 2010-09-18/19.
Beslöt AK att bifalla ansökan med för senare utbetalning enligt gällande regler.

Ärenden
§ 50 Skrivelse från King Charles Alliansen om ögonproblem
Förelåg skrivelse om Retinal Dysplasi (RD) och PHTVL/PHPV och rekommendationer i
rasen med förfrågan om vilka rekommendationer AK anser att klubben bör ha. Klubben frågar
om hundar med ringa grad av defekterna kan användas i avel. Informerade Berit Wallin
Håkansson om nämnda diagnoser.
AK menar att de rekommendationer som klubben för närvarande har i RAS kan kvarstå och
att en höjd debutålder i avel rekommenderas för att ge en säkrare bedömning av avelsdjuren.
Beslöt AK att uppdra till Berit Wallin Håkansson att ta en kontakt med klubben i ärendet.
§ 51 Skrivelse från Dvärgschnauzerringen om PRA
Förelåg förfrågan från rasklubben om hur klubben bör hantera förekomsten av PRA i rasen.
Klubben ber om hjälp att bedöma det underlag som finns och eventuella behov av åtgärder.
Beslöt AK uppdra till Berit Wallin Håkansson och Tomas Bergström att bistå klubben med en
bedömning. Beslöt AK att uppdra till Berit Wallin Håkansson att kontakta klubben.
§ 52 Ansökan om att använda mops i avel
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Förelåg ansökan om att använda mops med diagnos Pigmentös Keratit till en parning.
Dopingkommittén har, vid beslut om dispens för deltagande vid utställning, bedömt att
hunden ej bör gå i avel.
Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till Grundreglerna 2:3 ”att i avelsarbetet undvika
parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig
sjukdom/funktionshinder hos avkomman”. Beslöt AK föreslå Dopingkommittén att
blanketten, med avseende på avel, förtydligas genom hänvisning till aktuell punkt i
Grundreglerna.

RAS
§ 53
a)Inkomna att protokollföras, anmälda att återremitteras samt anmälda för fastställan
Inlämnade för granskning
● lagotto romagnolo, Elisabeth Rhodin
● nihon teria, förenklad RAS
● prazsky krysarik, Anna Uthorn
● terrier brasileiro, förenklad RAS
Inlämnad för revidering
● west highland white terrier, Elisabeth Rhodin, Maija-Leena Eloranta
Anmälda för fastställan
● hamilton-, schiller-, smålands, finsk-, luzern-, gotlandsstövare, Kjell Andersson
● lagotto romagnolo, Elisabeth Rhodin
● nihon teria, förenklad RAS
● terrier brasileiro, förenklad RAS
Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.
b) Utvärdering av projekt inom RAS-arbetet
Förelåg protokollsutdrag från AK nr 3 2005 och ytterligare underlag för beslut om tillsättande av
två projektgrupper, RAS-handledargruppen (handledning till klubbar i RAS-arbetet) och
Utvecklingsgruppen (utvecklingsarbete för uppföljning av avelsstruktur/population).
Avelssekretariatet redogjorde för de båda gruppernas arbete sedan starten 2006.
RAS-handledargruppen består för närvarande av två AK-ledamöter och fem andra RAShandledare aktiva i ras-/specialklubbar samt en avelskonsulent.
Gruppen har träffats ca 3 gånger/år sedan starten 2006.
Vid två möten har Brenda Bonnett, Ib Ahlén och Terese Olofsson från Agria medverkat för att
informera om Agria Breed Profiles.
Special-/rasklubbar har vid ett tillfälle inbjudits för att arbeta med RAS direkt under mötet. I
övrigt har kontakten mellan klubbar och handledare skett per telefon och e-post. Kontakter har
förmedlats via avelssekretariatet.
Det senaste mötet ägnades åt specialklubbens roll när rasansvaret gäller flera/många raser. Ett
antal specialklubbar hade då inbjudits till mötet.
Gruppen har också tagit fram en blankett för Förenklade RAS att användas för raser där avel f.n.
inte bedrivs alls eller i mycket liten omfattning i Sverige.
Arbetets inriktning gäller nu revidering av RAS eftersom så gott som alla raser har en första
version av dokumentet.
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Utvecklingsgruppen har bl.a. prövat två olika husdjursgenetiska dataprogram med avsikt att få
idéer till utveckling av SKKs webbtjänst Avelsdata. Inom gruppens kompetensområde ligger
också bl.a. att utarbeta olika populationsgenetiska rekommendationer. För närvarande är gruppen
vilande.
AK tackade för informationen och gav sitt stöd till fortsatt verksamhet för båda projektgrupperna,
som AK anser fyller olika mycket viktiga funktioner för RAS-arbetet. AK menar att arbetet måste
utvecklas efter klubbarnas behov.
c) RAS-handledargruppen
Förelåg minnesanteckningar från RAS-handledargruppens möte med specialklubbar 2010-02-27.
Noterade AK minnesanteckningarna och lade dem till handlingarna.

Agrias och SKKs Forskningsfond
§ 54 Prioriteringar
Förelåg dokumenten Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram samt Rutiner och
bedömningskriterier för forskningsanslag 2010.
Diskuterade AK prioriteringar rörande avel. Beslöt AK föreslå följande områden inför
forskningsanslag 2011;
Utveckling av metoder för förbättrat avelsurval
Forskning som berör djurskyddsmässiga aspekter på avelsurvalet
Forskning avseende funktionsnedsättande sjukdomar
Forskning kring hundens roll i samhället och hundens betydelse för människan
Beslöt AK vidare föreslå att en arbetsgrupp tillsätts tillsammans med Agria, med uppdrag att
sammanställa ett mer långsiktigt forskningspolitiskt program. Beslöt AK utse Kjell Andersson,
Maija-Leena Eloranta och Ulla-Britt Karlmann att ingå i en sådan arbetsgrupp samt att Berndt
Klingeborn, ordförande i forskningsfonden, ska tillfrågas om att ingå i gruppen.
§ 55 AKs arbetssätt, uppdrag och profilering
Hälsades SKKs nya marknadschef Lotta Skoog välkommen till mötet.
Informerade AK om de diskussioner som förts när det gäller hur kommittén bäst når ut med
sina budskap till olika målgrupper. Redogjorde Lotta Skoog för den förestående inventering
av olika behov som ska ligga till grund för utformningen av SKKs webbsida och övrig
marknadsföring när det gäller ”varumärket SKK”.

Tackade AK Lotta Skoog för redogörelsen och uttryckte sin tillfredsställelse över det
planerade arbetet både beträffande marknadsföring av SKKs olika delar och organisationen
som en helhet.

Information
§ 56
Karin Drotz
Informerade om kommande temautbildning Molekylärgenetik och DNA-test ur SKKs
synvinkel 17-18 april.
Informerade om förfrågan från rasklubben för portugisisk vattenhund om AKs eller RAShandledares medverkan vid RAS-möte i samband med klubbens årsmöte.
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Maija-Leena Eloranta
Informerade om sitt arbete med hälsoenkäter för rasklubbar och medverkan vid
Bullterrierklubbens medlemsmöte i Gränna.
Kjell Andersson
Informerade om sitt arbete med gemensamma regler för drevprov och om kontakter med
rasklubben för karelsk björnhund beträffande lämpliga avelsrekommendationer gällande
jaktlig meritering.
Ulf Uddman
Redovisade att 53 000 hälsodata registrerats under 2009. Det är en uppgång med 2%.
Antalet DNA-test för prcd-PRA har gått ner p g a att avkomma till två DNA-testade fria djur
blir hereditärt fria och alltså inte själva behöver testas.
Sveriges Veterinärmedcinska Sällskap (SVS) har hållit ögonspecialistkurs för nordiska
veterinärer där ingen av de åtta deltagarna blev godkända.
Arbetet med webbsajten köpahund.se fortskrider.
Nordisk Kennel Union (NKU) har haft möte den 16 mars. Nordisk samverkan när det gäller
IT går långsamt beroende på ländernas olika prioriteringar och syn på tillgänglighet. Man
diskuterar ett gemensamt sätt att registrera importer för att undvika dubbla
registreringsnummer.
Informerade om kommande möten med Jordbruksverket, Jordbruksministern och Riksdagens
miljö- och jordbruksutskott.
Åke Hedhammar
Informerade om det kommande mötet med FCIs Vetenskapliga Kommitté i Cancun den 24-25
april där internationellt samarbete i hälsofrågor ska diskuteras.
Informerade om möte med företaget Trofast, som levererar journalsystem till
veterinärkliniker, om möjligheten till dödsfallsregistrering. Dödsfallsregistrering skulle vara
av stort värde för SKK och forskningen.
Rapporterade om forskningen som bedrivs vid SLU där man nu kommer att analysera det
material som samlats in på schäfer beträffande atopisk dermatit, beträffande diabetes på
jämthund/gråhund och sköldkörtelrubbning på ffa riesenschnauzer och howavart. Artikel har
just publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature om SLE-studie på nova scotia duck
tolling retriever och artikel om shar pei fever och mucinos hos shar pei är på väg. Enkel
information/pressmeddelanden för allmänheten ska också tas fram.
Smådjurskommittén inom Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap arbetar
med att sammanställa information om vad som hänt inom forskningen på olika djurslag, ex.v.
hund och katt, under 2000-talet.
Monica Henriksson
Informerade om fortsatta diskussioner om HD- och ögonproblematik inom
Schäferhundklubben.
Elisabeth Rhodin
Informerade om sin artikel i tidningen Our Dogs om Tax i Sverige och om Världsunionens
(tax) möte i Prag där uppdelningen av tax i nio rasvarianter diskuterades.
Rapporterade om medverkan vid av länsklubb anordnad uppfödarutbildningar.
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Ulla-Britt Karlmann
Informerade om att registreringsavdelningen återtagit beslutet att i stamtavlan skilja mellan
rasvarianterna bullterrier och miniatyr bullterrier. Beteckningarna togs bort sedan man
uppmärksammat att utländska djur kan ha båda varianterna i sina stamtavlor utan att det på
något sätt framgår. Detta gjorde att de påförda beteckningarna blev missvisande.
Britt-Marie Dornell och Helena Rosenberg
Rapporterade från möte med Collieklubben och Svenska Brukshundklubben (SBK) om
mentalitet hos collierasen. Rasklubben presenterade vid mötet sin dokumentation över rasens
mentala status och önskade hjälp med att arbeta vidare med problemställningar kring
mentalitet. Mötet diskuterade möjligheten att ta fram ett avelsindex för mentalitet och beslöt
att SBK och Per Arvelius (SLU) gemensamt ska ansöka hos SKK om medel för att inleda ett
pilotprojekt där collie studeras i detta avseende. Projektet ska redovisas på klubbens hemsida.
Rapporterade från möte med Kommittén för hundars mentalitet och Svenska Bergs- och
Herdehundsklubben angående mentala egenskaper hos några av specialklubbens raser
(cimarrón uruguayo och ovtjarkor). Mötet enades om att det i RAS för berörda raser bör
finnas en policy om mentalitet som bygger på det som gäller enligt svensk lagstiftning och
SKKs grundregler. Klubben rekommenderades även att informera om synen på rasernas
mentalitet i kommande domarkompendier.
Helena Rosenberg
Rapporterade om medverkan vid Sällskapet för Smådjursreproduktions sammankomst med
föreläsning om SKKs hälsoprogram och DNA-tester.
Informerade om att slutrapport beträffande Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund
(BPH) har redovisats för Centralstyrelsen (CS), som har beviljat medel till fortsatt
vidareutveckling och kvalitetssäkring av beskrivningen. Slutrapport för detta arbete ska
lämnas 2011-01-31 och BPH beräknas vara i bruk under hösten 2011.
Rapporterade från möte med Pudelklubben tillsammans med Ulla-Britt Karlmann angående
SKKs remiss för DNA-test. Blanketten kommer i enlighet med klubbens förslag att ändras så
att det tydligt framgår att antingen veterinär eller ägare kan skicka in testresultatet
tillsammans med remissen till SKK.
Sofia Malm hade via e-post lämnat följande rapport;
En agronomstudent, Josefin Eriksson, ska i sitt examensarbete studera effekten av
sederingspreparat samt vikt på HD, baserat på SKKs data för hundar undersökta från 2003
(2005, avseende vikt). Studien kommer sannolikt att omfatta samma åtta raser som den
tidigare sederingsstudien. Examensarbetet påbörjas i slutet av mars med
planerad redovisning i november. Handledare för projektet är Sofia Malm och Erling
Strandberg.
Per Arvelius hade via e-post lämnat följande rapport;
Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund (BPH) kommer att testköras under 2010,
250 hundar ur 5 raser, validitets- och reliabilitetsanalyser.
Två examensarbeten pågår, ett nytt (genetiska analyser egenskapsbedömning vorsteh) och ett
nygammalt (koppling mentalbeskrivning hund (MH) och L-test för tjänstehundar), båda blir i
bästa fall klara till sommaren.
Mycket tid har lagts på att sammanfoga norska och svenska härstamningsdata för svensk
lapphund. Detta arbete är ännu inte klart (1 mars).
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Protokoll
§ 57
a) Protokoll från SKK/Centralstyrelsen CS
Förelåg protokoll från CS nr 1/2010.
Noterade AK protokollet och lade det till handlingarna.
b) Protokollsutdrag CS nr 1/2010
Förelåg protokollsutdrag från CS nr 1/2010.
Noterade AK att protokollsutdraget innehåller olyckliga formuleringar beträffande vad AK
uttalat om förestående beslut angående rasen mastino napoletano.
§ 58
a) Protokoll övriga kommittéer
Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll.
Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna
c) Protokollsutdrag övriga kommittéer
Förelåg protokollsutdrag från Standardkommittén (StandK) nr 3 2009
Noterade AK protokollsutdraget.
Förelåg protokollsutdrag från Domarkommittén (DK) nr 5 2009
Noterade AK att DK beslutat om tillägg/ändringar gällande Rasspecifika avelsstrategier
(RAS) och Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) i Regler och riktlinjer för SKKs
exteriördomarkonferenser i enlighet med AKs och SRD-gruppens förslag.
Lades protokollsutdragen därefter till handlingarna

FCI
§ 59
Förelåg följande document;
a) International Guidelines about Dog Doping
b) Cirkular 19/2010 Minutes of the FCI General Committee Bratislava, October
4th and 6th 2009
c) Agenda of the FCI Scientific Commission Meeting Cancon April 24-25 2010
Noterade AK FCI-dokumenten och lade dem till handlingarna.

Pågående ärenden
§ 60
Förelåg lista över pågående ärenden.
AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
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Kopior för kännedom
§ 61
Förelåg följande kopior för kännedom;
a) Protokoll NKU/Röntgenpanelen 2009-08-17
b) Möte i DNA-gruppen 2010-01-25
c) Uppsägning av avtal gällande ansvarig veterinär AI
d) Ärende rörande Sv. Collieklubben avseende collies mentalitet, skrivelse från
SBK
e) Angående kullar som avviker från SKKs grundregler, skrivelse från Sv.
Collieklubben till SBK Utskottet för avel och hälsa.
f) Om uttalande, skrivelse från Eva Engvall till Sv. Collieklubben
g) Svarsskrivelse från Sv. Collieklubben till Eva Engvall
h) Översatta artiklar om harlekingenen hos grand danois, från Grand
Danoisklubben
i) PM avseende redovisning av resultat för båda höftlederna, Sofia Malm
j) Minnesanteckningar förda vid gemensamt möte AK/UKK 2010-01-17
k) Minnesanteckningar från specialklubbskonferens 2010-01-30
l) Minnesanteckningar från ordförandekonferens 2010-01-31
m) Information från Kommittén för hundars mentalitet
n) Minnesanteckningar från möte mellan SKK/AK och SBHK 2010-03-04
o) Minnesanteckningar möte SKK, SBK, SCK 2010-03-04
Noterade AK dokumenten och lade dem därefter till handlingarna.
§ 62 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.
§ 63 Mötet avslutas. Nästa möte är 2010-05-26 och därefter 2010-09-15.
___________________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock
bli föremål för ändring av SKK/CS.
Vid protokollet:

Karin Drotz
Justeras:

Britt-Marie Dornell
Ordförande
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Monica Henriksson
Justeras

