SKK/AK nr 3/2009

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 13
maj 2009.
Närvarande:
Ledamöter: Britt-Marie Dornell (per telefon), Catrine Holmquist (fr o m § 68), Agneta
Persson (fr o m § 71), Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn (fr o m § 63)
Anmält förhinder: Monica Henriksson
Adjungerade: Lennart Garmer, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Helena
Rosenberg (mötesordförande), Ulf Uddman (fr o m § 73)
Anmält förhinder: Per Arvelius

Vid protokollet: Karin Drotz

§ 60 Mötet öppnas.
Helena Rosenberg hälsade de närvarande välkomna och meddelade att kommitténs
ordförande Britt-Marie Dornell pga inställt flyg inte var på plats. Mötet valde Helena
Rosenberg till mötesordförande.

§ 61 Val av justerare.
Utsågs Elisabeth Rhodin att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 62 Dagordning
Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar.

§ 63 Bordlagda ärenden AK 4 2008
AK 4/2009 § 126 Perdigueiro portugues och braque francais, HD
Förelåg ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar om anslutning till
hälsoprogram för HD med krav på känd HD-status före parning (nivå 2). Ärendet har
hänskjutits från SKK/FK till AK. AK konstaterar att det ännu inte bedrivs någon avel på dessa
raser i Sverige.
Beslöt AK bordlägga ärendet och att begära in ytterligare underlag från specialklubben.
Underlaget bör beskriva eventuella avelsrekommendationer i rasernas hemländer.
Förelåg komplettering från specialklubben som menar att det inte är ett seriöst sätt att påbörja
avel på nya, arbetande raser i landet utan att känna till HD-status.
Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att underlag kring rasernas situation i
respektive hemland fortfarande saknas och att aveln, med tanke på det fåtal hundar som finns
i Sverige, inte kommer att kunna styras av svenskt hälsoprogram. Då beslut om hälsoprogram
omfattar även utländska avelsdjur kan det komma att negativt påverka möjligheterna till
internationellt avelsutbyte. Principen om känd HD-status före parning lämpar sig därför bäst
som rekommendation på specialklubbsnivå.
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§ 64 Bordlagda ärenden AK 2 2009
AK 2/2009 § 33 Ansökan om inmönstring av oregistrerad, pälsad mexikansk nakenhund
Lucky
Förelåg yttrande från Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK)/URCANIS med anledning
av AKs tidigare beslut att inhämta ytterligare underlag från specialklubben. Klubben
avstyrker ansökan.
Beslöt AK att bordlägga ärendet med anledning av SSUK/URCANIS önskemål att i
samverkan med SKK arbeta fram riktlinjer för inmönstring.
Avelssekretariatet föredrog resultatet av de kontakter som tagits med URCANIS i ärendet och
där man enats om att varje enskilt inmönstringsärende ska behandlas för sig och att riktlinjer
därför inte är möjliga att utforma. Enighet råder kring principen att SKK inte genom
inmönstring ska stödja uppfödare som kringgår regler genom att inte registrera sina valpar i
respektive hemland.
Beslöt AK enligt förslag från SSUK/URCANIS att inte bevilja inmönstring av tiken Lucky.
AK 2/2009 § 34 Ansökan om inmönstring av oregistrerad, mexikansk nakenhund Pelle
Förelåg besked om att ansökan är återtagen då hunden nu fått sina registreringshandlingar från
hemlandet. Lämnade AK därmed ansökan utan åtgärd.
AK 2/2009 § 35 Ansökan om inmönstring av oregistrerad, mexikansk nakenhund Opii
Förelåg besked om att ansökan är återtagen då hunden nu fått sina registreringshandlingar från
hemlandet och även är registrerad hos SKK. Lämnade AK därmed ansökan utan åtgärd.
AK 2/2009 § 37 Ansökan om upphävande av avelsspärr
Förelåg ansökan om upphävande av avelsspärr för stor pudel S19424/2004 Tussilulls Amore.
Avelsspärren åsattes pga att en kullsyster drabbats av hudsjukdomen Sebaceus Adenit (SA).
Förelåg även information från Animal Health Trust (AHT) angående den DNA-forskning som
bedrivs när det gäller SA. Ägaren menar att nya fakta framkommit om sjukdomen som gör att
förutsättningarna ändrats.
AK tog del av informationen från AHT och menar att forskningsresultaten visar att
arvsgången för SA troligen inte är enkelt autosomalt recessiv utan att sjukdomen har en
komplex nedärvning vilket försvårar riskbedömningen.
Beslöt AK att bordlägga ärendet och ta ytterligare kontakt med ägaren.
Avelssekretariatet har haft kontakt med ägaren som fortfarande vill häva avelsspärren.
Beslöt AK att ytterligare bordlägga ärendet för att tillfråga specialklubben om deras
eventuella avelsrekommendationer beträffande Sebaceus Adenit (SA).
AK 2/2009 § 50 Ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK)/Svenska
Dogue de Bordeauxklubben om anslutning till hälsoprogram gällande HD
Förelåg ansökan från special-/rasklubb om registreringsförbud för avkommor efter hundar
med HD-status E. Ansökan har tidigare behandlats av SKK/AK vid möte nr 2 2008 då
årsmötesbeslut i rasklubben samt underlag för beslut saknades och ansökan avslogs.
Beslöt AK att bordlägga ärendet tills dess klubben inkommit med underlag för beslut. AK vill
uppmärksamma klubben på att när föräldradjurets röntgenresultat inte uppnår
hälsoprogrammets krav registreras avkomman med avelsspärr.
Förelåg yttrande från ras-/specialklubb med återtagande av ansökan om hälsoprogram.
Lämnade AK därmed ansökan utan åtgärd.
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Ärenden
AU-beslut att protokollföras
§ 65 Anmälan av AU-beslut angående dispensansökan från Försvarsmakten (FM)
Förelåg dispensansökan från FM gällande att få använda schäfer S68035/2005 Rexguard
Oktavio-Hassel som täckhund på tiken S65469/2007 Genny Di Casa Nosella.
Beslöt AK att fastställa AUs beslut att bifalla dispensansökan från Försvarsmakten.

§ 66 Fråga om demodikos och ärftlighet
Förelåg förfrågan från ägare av berner sennenhund angående avel på hundar drabbade av
demodikos och om den kan anses försvarbar enligt grundreglerna. Förelåg även fråga från
avelssekretariatet om eventuella nya rön beträffande diagnosen demodikos och ärftlighet.
Redogjorde Åke Hedhammar för vad man idag vet om demodikos. Frågan om ärftlighet är
inte tillräckligt utredd, men den högre frekvensen i vissa raser indikerar ärftlighet.
AK konstaterar att kliniskt sjuka djur enligt grundreglerna aldrig ska användas i avel.
Beslöt AK att uppdra åt Åke Hedhammar att ta kontakt med Lotta Gunnarsson på Agria för
att utreda hur demodikos hanteras försäkringsmässigt. Vidare uppdrogs åt Åke Hedhammar
att föra upp frågan till diskussion med Kerstin Bergvall, Berndt Klingeborn och Berith Wallin
Håkansson. Konstaterar AK att det policyuttalande som AK tidigare gjort kvarstår enligt
följande;
AK nr 3/2002
När det gäller avel på djur med demodikos finns både nationella och internationella riktlinjer
angående restriktiv användning av sådana djur. Vad gäller demodikos inom en specifik ras
måste det bli en avvägningsfråga hur man skall hantera de olika typerna av sjukdomen. Inom
det pågående projektet Rasspecifika avelsstrategier bör en kartläggning av nuläget i rasen
tjäna som underlag för diskussion om lämplig nivå av bekämpning.

§ 67 Ansökan från SGVK/rasklubben för bergamasco om registreringsrestriktioner
beträffande färg för rasen bergamasco
Förelåg begäran om registreringsrestriktioner med förslag
”att införa förbud för registrering av den totala valpkullen fallen efter två merleindivider,
att avseende registrering av importhund införa krav på redovisning av registrerad pälsfärg på
föräldraparet bakom den importerade hunden,
att det vid registrering av valpkull endast finns två färgalternativ nämligen svart samt grå
merle”
Beslöt AK att bifalla begäran om registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade
hundar. Beslutet gäller fr o m 2010-01-01.
Beslöt AK att avslå begäran om införande av krav på redovisning av pälsfärg på
föräldradjuren vid registrering av importerad hund med hänvisning till att sådant krav inte är
praktiskt genomförbart.
Beslöt AK att bordlägga begäran om införande av färgbeteckningar vid registrering av
valpkull och att uppdra åt Åsa Lindholm att fördjupa sig i för rasen aktuella färger och deras
eventuella koppling till merlegenen.
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§ 68 Avel på harlekin/merlefärgade djur
Förelåg artiklar angående harlekinfärg hos grand danois och merlefärg hos australian
shepherd samt en förteckning över de raser som hos SKK registrerar harlekin/merlefärg.
Konstaterade AK att det utöver detta kan finnas färger som döljer merleanlag och att de
uppgifter om färg som uppges vid registrering inte anger hundens färganlag. Konstaterade
AK även att risker förknippade med avel på vissa färger är ett område där behov av ökad
kompetens föreligger.
Beslöt AK att uppdra till Åsa Lindholm att skriva en artikel om merlefärg. Beslöt AK att
avvakta vidare kontakter med berörda special-/rasklubbar tills dess att ytterligare underlag
tagits fram angående registrerade färger som kan ha anknytning till merlegenen.

§ 69 Regler för överklagande av veterinära undersökningsresultat
Förelåg förslag från Lennart Garmer och Ulla-Britt Karlmann beträffande tillägg till texten
”Överklagande av undersökningsresultat” i häftet Avel. Tillägget innebär endast ett
klargörande av SKKs möjlighet att besluta om överprövning av resultat.
Beslöt AK att tillägget snarast publiceras på SKKs webbsida och vid nästa revidering av
häftet Avel som trycksak.

§ 70 Utbildning
Förelåg rapport från Kurs i avelsplanering steg 2, 18-19 april 2009. Avelskonsulenterna
redogjorde för arbetet inför kursen, kursinnehåll och utvärdering.
AK diskuterade, med utgångspunkt från redogörelsen, klubbfunktionärernas
utbildningsbehov. I avelsrådens praktiska vardag handlar arbetet i stor utsträckning om att
kunna hantera uppkomna situationer och konflikter och att på ett pedagogiskt sätt föra ut
information.
Beslöt AK att uppdra åt avelskonsulenterna att utifrån gjorda erfarenheter vidareutveckla
utbildningsgång för avelsfunktionärer. Beslöt AK att vid nästa möte fortsätta diskussionen
kring utbildningsfrågor.

§ 71 AKs prioriterade områden 2008-2009
Förelåg AKs delegeringsordning med prioriterade områden 2008-2009. AK gick igenom
punkterna inför Kennelfullmäktige för att kunna redogöra för mandatperiodens arbete.
Uppdrog AK till avelssekretariatet att göra en sammanställning över inlämnade och
fastställda RAS samt raser som ännu inte inkommit med RAS. Beslöt AK att föreslå CS vissa
justeringar i listan över AKs prioriterade områden.

§ 72 Ärenden för yttrande till UKK
a)Förelåg frågeställningar från UKKs sekreterare angående enskilda ärenden som eventuellt
kan anses strida mot grundreglerna.
Förelåg förfrågan från enskild person om uppfödare av engelsk springer spaniel handlar i strid
mot grundreglerna när de avlar på släkting till PRA-drabbad individ.
Mot bakgrund av att den PRA-drabbade individen enligt SKKs veterinärdataregister har
diagnosen PRA-liknande retinopati, vilket innebär att diagnosen PRA inte är säkerställd samt
att förfrågan rör en halvbror till den diagnostiserade tiken parad med okänd tik uttalade AK
att uppfödarens handlande inte kan anses strida mot grundreglerna
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b)Förelåg förfrågan från enskild person angående avel på tik av rasen kooikerhondje vars far,
farfar och farfars far lämnat epilepsidrabbad avkomma och vars far har tre syskon med
epilepsi och ett barnbarn med epilepsi.
Uttalade AK att arvsgången för epilepsi inte är känd, men att det finns skäl att avstå från avel
vid anhopning av fall av allvarlig sjukdom hos nära släktingar. AK påpekar att verifierade
uppgifter bör ligga till grund för sådana ställningstaganden.

§ 73 Föregående protokoll SKK/AK nr 2/2009
Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 17 mars 2009.
Beslöt AK att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 74 Uttolkning av grundreglerna
Förelåg bearbetat förslag till uttolkning av punkt 2:3 gällande ”…överdrivna rädslereaktioner
eller aggressivt beteende i provocerade eller för hunden vardagliga situationer…”
Beslöt AK efter smärre justering att godkänna förslaget. Förslaget till uttolkning av punkten 2
i sin helhet går nu till Disciplinnämnden (DN) för synpunkter. AK framförde sitt tack till
arbetsgruppen för väl utfört arbete.

§ 75 Domarkonferens för SRD-raser (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar)
Förelåg protokollsutdrag från CS nr 2 2009 där AK tillsammans med SRD-gruppen uppdras
att besluta om vilka raser som ska omfattas av konferensen som kommer att arrangeras den 56 mars 2011. Förelåg förslag från Göran Bodegård om inriktning mot andningsproblematik,
som är svårbedömd för domare och som kan ha sin orsak i flera olika exteriöra överdrifter.
Förelåg även synopsis gällande ”riktade” SRD-konferenser utarbetat av Renée Sporre-Willes.
AK diskuterade hur man på bästa sätt använder de resurser som står till buds för
genomförande av meningsfulla domarkonferenser.
Beslöt AK att stödja en domarkonferens för SRD-raser med inriktning mot
andningsproblematik. Uppdrog AK åt Ulf Uddman och Karin Drotz att ansvara för urvalet av
raser inför konferensen 2011.

§ 76 SKKs förhållande till Strinda Veterinärklinik i Norge
Förelåg förfrågan från Svenska Bretonklubben till Ulf Uddman med begäran om omprövning
av SKKs tidigare beslut att, på grund av bristande förtroende, inte godta röntgenbilder från
Strinda Veterinärklinik. Förelåg även meddelande från NKKs administrativa direktör att NKK
upphävt sina restriktioner gentemot kliniken.
Beslöt AK att avstängningen av Strinda Veterinärklinik kvarstår då inga nya uppgifter
framkommit. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Hälsoprogram
§ 77 Ansökan från SGVK/Svenska Serra de Airesklubben om krav på känd HD-status
för föräldradjur vid registrering av valpkull (nivå 2).
Förelåg ansökan från special-/rasklubb med bifogad RAS. Specialklubben yttrar sig inte i
frågan utan överlåter bedömningen till SKK/AK
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Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att underlaget kring rasens situation i
hemlandet är ringa och att aveln, med tanke på det fåtal hundar som finns i Sverige, inte
kommer att kunna styras av ett svenskt hälsoprogram. Då beslut om hälsoprogram omfattar
även utländska avelsdjur kan det komma att negativt påverka möjligheterna till internationellt
avelsutbyte. Principen om känd HD-status före parning lämpar sig därför bäst som
rekommendation på ras-/specialklubbsnivå.

§ 78 Ansökan från SGVK/Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund om krav på känd
HD-status för föräldradjur vid registrering av valpkull (nivå 2).
Förelåg ansökan från special-/rasklubb med underlag. Förelåg även skrivelse från en grupp
uppfödare som ifrågasätter beslutet att ansöka om hälsoprogram.
Beslöt AK efter diskussion att bifalla ansökan med anmodan till klubben att se över sina
avelsrekommendationer och krav för valphänvisning så att dessa inte inverkar menligt på
möjligheten till en bred avelsbas. AK betonar att hälsoprogrammets krav även omfattar
utländska djur.
Hälsoprogrammet träder ikraft 2010-01-01. I samband med beslutet framhöll AK vikten av att
rasklubben gör en kraftig informationsinsats.

§ 79 Ansökan från Keeshondringen om krav på känd HD-status för svenskregistrerade
föräldradjur vid registrering av valpkull (nivå 2).
Förelåg ansökan från rasklubben och yttrande från specialklubben SSUK som avstyrker
införande av hälsoprogram för keeshond då man anser att HD inte bör prioriteras då rasen har
andra problem som är större.
Beslöt AK att lägga ärendet till handlingarna utan beslut då specialklubbens tillstyrkan är en
förutsättning för att AK ska behandla ansökan. AK vill också göra klubbarna uppmärksamma
på att hälsoprogram alltid gäller för såväl svenskregistrerade som utlandsregistrerade djur, se
registreringsbestämmelserna för ej svenskfödd hund.

§ 80 Ansökan från Svenska Taxklubben om utträde ur hälsoprogram för PRA fr o m
2009-07-01.
Förelåg ansökan förankrad vid uppfödarkonferens och fullmäktige samt utvärdering av
hälsoprogrammet som pågått sedan 1994. Utvärderingen visar att programmet i sin nuvarande
form inte är effektivt i förhållande till insatsen och problemets allvarlighetsgrad.
Specialklubben. Rekommendation att ögonlysa hundar vid åldrarna 3, 6 och 9 år kommer att
införas i RAS tillsammans med övriga avelsrekommendationer.
Beslöt AK att bevilja Sv Taxklubben utträde ur hälsoprogram för PRA fr o m 2009-07-01.
AK noterar en väl utförd utvärdering.

Konferensbidrag
§ 81 Ansökan från Springer Spanielklubben/SSRK och Golden Retrieverklubben/SSRK
Förelåg två ansökningar från Svenska Spaniel- och Retrieverklubben under 2009.
Beslöt AK att avslå ansökningarna med hänvisning till att specialklubben redan beviljats
bidrag till avelskonferens den 18-19 april 2009 och att klubben tidigast kan beviljas nytt
bidrag i april 2011.
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§ 82 Ansökan från Sv Bullterrierklubben/SvTeK
Förelåg ansökan från Svenska Terrierklubben om bidrag till Svenska Bullterrierklubbens
avelskonferens den 3-4 oktober 2009.
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. AK noterade att
ansökan gäller avelskonferens för en rasklubb och föreslår att SvTeK ser över möjligheten att
inbjuda ytterligare rasklubbar till söndagens program.

§ 83 Anmälan om utbetalning av konferensbidrag
Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats för Specialklubben för Västgötaspets
SKVs konferens 27-28 september 2008.

§ 84 Anmälan om nytt datum för konferens där bidrag redan beviljats
Förelåg anmälan om ändrat datum för Svenska Vallhundsklubben SVaKs avelskonferens till
2009-06-27/28.
Noterade AK informationen.
§ 85 Ansökan från Schäferhundklubben/SBK
Förelåg ansökan från Svenska Brukshundklubben om bidrag till Schäferhundklubbens
konferens den 17 oktober 2009.
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.

§ 86 Ansökan från Svenska Working Kelpie Klubben
Förelåg ansökan från SWKK om bidrag till avelskonferens 14 november 2009.
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler under förutsättning
att klubben innan dess flyttas till nivå tre för avtalsklubbar.

§ 87 Ansökan från Svenska Kooikerklubben
Förelåg ansökan från SKooi om bidrag till avelskonferens den 17-18 oktober 2009.
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
RAS
§ 88
a)Inkomna att protokollföras, inkomna för revidering samt anmälda för fastställan
Inlämnade för granskning
● braque francais
● cesky fousek
● epagneul francais
● finsk spets, Monica Henriksson
● podenco ibicenco, Elisabeth Rhodin
● slovensky kopov, Catrine Holmquist
● tibetansk spaniel (revidering), Anna Uthorn
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Förelåg förslag från utsedd granskare om att utse ny granskare för slovensky kopov med
anledning av jäv.
Beslöt AK utse Elisabeth Rhodin till ny granskare.
Förelåg förslag om att återremittera följande RAS
● tibetansk spaniel, Anna Uthorn
Beslöt AK att återremittera avelsstrategierna för tibetansk spaniel enligt förslag
Fastställan av granskade RAS
Förelåg förslag om att fastställa följande RAS. Förelåg även utlåtande för irländsk röd
och vit setter.
● braque francais (förenklat)
● cesky fousek (förenklat)
● epagneul francais (förenklat)
● irländsk röd och vit setter, Agneta Persson
Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.
b) Rapport handledargruppen
Agneta Persson och Karin Drotz redogjorde för handledargruppens senaste möte. Vid mötet
gick man igenom återstående RAS och fördelade arbetet med dessa. Man beslöt vidare att gå
ut till samtliga special-/rasklubbar med erbjudande om handledning vid revidering av RAS.
Den instruktion för utvärdering av RAS som avelssekretariatet på uppdrag av SKK/CS och
AK utformat utökades med en instruktion för revidering av RAS.
Beslöt AK att instruktionen bör utökas med en passus om att klubbens eventuella
valphänvisningsregler bör ingå i RAS.

SKKs Forsknings- och utvecklingsfond
§ 89
a) Ansökan från Svenska Irländsk Varghund Klubben och Jens Häggström
Förelåg ansökan om bidrag till projektet Dilaterad kardiomyopati hos irländsk varghund.
Totalkostnad för projektet är beräknad till 100 000 kr.
Beslöt AK föreslå CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75 000 kr. Slutrapport ska
inlämnas till SKK senast 2013-01-31. Utbetalning görs på anmodan av sökanden. Beslutet
förklarades omedelbart justerat.
b) Ansökan från Cavaliersällskapet
Förelåg ansökan om bidrag till uppfödarutbildningar vid fyra tillfällen. Totalkostnad för
projektet beräknas till 100 000 kr.
Beslöt AK föreslå CS att avslå ansökan med hänvisning till att projektet vid bedömning inte
kan ges företräde. AK hänvisar också till det bidrag för avelskonferenser som kan sökas av
specialklubb. Beslutet förklarades omedelbart justerat.
c) Rapport från Sophia Trenkle Nyberg gällande mentalbeskrivning hund MH och data
angående oacceptabelt beteende
Förelåg slutrapport från projektet.
Noterade AK rapporten som kommer att ingå i projektet Avel för mentalt sunda hundar, se
AK 2/2009 § 45 b).
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d) Delrapport Specialklubben för Engelsk Bulldogg
Helena Rosenberg föredrog redovisning av det hittillsvarande arbetet där 32 hundar röntgats
beträffande andningsvägarna.
Noterade AK informationen och påtalade vikten av att ägare ställer sina hundar till
förfogande så att projektet kan slutföras.
Beslöt AK att det fr o m 2010 ska finnas två ansökningsdatum per år för ansökningar till
Forsknings- och utvecklingsfonden; den 30 juni och den 31 december.

Information
§ 90
Åke Hedhammar
Informerade om möte 27 maj vid Hallands Djursjukhus med ett tiotal veterinärer som ska
diskutera sig samman när det gäller ögonlidanden inom rasen shar pei. Deltar vid mötet gör
också Helena Rosenberg, Lennart Garmer och representanter för rasklubben som också
kommer att bidra med hundar.
Informerade om datum för disputationer vid SLU den 5/6 om dystoki
(valpningskomplikationer), den 13/11 om diabetes och den 4/12 om Sensorisk Ataktisk
Neuropati, SAN.
Informerade om det nyhetsbrev som SLU och forskarna ger ut elektroniskt till alla som
anmäler sig på hemsidan http://hunddna.slu.se/ .
Lennart Garmer
Informerade om att NKK inte godkänner svenska ögonintyg pga att Sverige inte använder
ECVO-intyget.
Informerade om att han slutar som ögonlysare till sommaren och också kommer att sluta som
adjungerad i ögonfrågor inom SKK/AK. Någon ersättare är ännu inte vidtalad.
Ulf Uddman
Informerade om regeringens nya tjänstehundsutredning och att SKK ingår i expertgruppen.
Utredningen har två uppdrag, dels ledarhundsrekrytering och dels tjänstehundsrekrytering.
Rapporterade att Arvid Uggla, dekanus vid SLU, meddelat att svar på SKKs frågor om AI är
”på väg”.
Informerade om att Brenda Bonnet är i Sverige för att arbeta med uppdatering av Breed
Profile.
Informerade om Agrias/SKKs forskningsfond där 5 milj. kr finns tillgängliga i år. Ansökan
ska vara inne senast 1/10 och beslut tas före årsskiftet. SKK kommer att ta över
administrationen av forskningsmedelhanteringen från Agria.
Karin Drotz
Informerade om att Specialklubben för Västgötaspets inkommit med önskemål om möte
angående ögonproblematiken i rasen.
Informerade om möte som ägt rum mellan SRD-gruppen och ras-/specialklubbarna för basset
hound och fransk bulldogg. Vid mötet diskuterades även RAS.
Informerade om önskemål från Svenska Gårds- och Vallhundsklubbens och Rasklubben för
Dansk/Svensk Gårdshund om deltagande från SKK/AK vid konferenser.
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Helena Rosenberg
Informerade om att dataavdelningen nu börjat programmera inför införandet av HD-index för
vissa raser. Informerade om att mallar för utvärdering av hälsoprogram ligger på SKKs
webbsida.

Protokoll
§ 91
a) Protokoll från SKK/CS
Förelåg protokoll och protokollsutdrag från CS nr 2/2009.
Noterade AK protokoll och protokollsutdrag. Protokollsutdrag § 59 angående
domarkonferens 2011 har behandlats i detta protokoll § 76.
Beslöt AK att med anledning av protokollsutdrag § 73 angående möte med Svenska
Collieklubben och SBK till hösten utse lämplig grupp som uppdras att inbjuda till möte.
Under hösten kommer troligen också en ny kommitté med ansvar för hundars mentalitet
att tillsättas. Mötet kan då ske i samarbete med denna.
b) Protokoll övriga kommittéer
Förelåg förteckning över av övriga kommittéers protokoll.
Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna.

§ 92 FCI
Förelåg följande dokument
a) Cirkular 83/2000
b) Cirkular 05/2009
c) Cirkular 6/2009
d) Cirkular 7/2009
e) Cirkular 16/2009
f) Cirkular 18/2009
g)Minutes FCI Scientific Commission November 15-16 2008, Montevideo
h)Minutes of joint meeting between Standards & Scientific Commissions in
Montevideo November 16 2008
i)Very important message!
j) Cirkular 27/2009
k) Cirkular 31/2009
l) Proposal FCI International Breeding Strategy (Norway and Sweden)
m)Cirkular 25/2009 International Breeding Rules
Noterade AK FCI-dokumenten och kunde konstatera att cirkulären nu ligger på FCIs
webbsida. Dokumenten lades därefter till handlingarna.

§ 93 Pågående ärenden
Förelåg lista över pågående ärenden.
AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.
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AK uppmärksammade att Svenska Bostonterrierklubben ska inkomma med utvärdering tre
år efter det att den centrala registreringen av DNA-test avseende juvenil katarakt startade (från
och med 2007) varefter beslutet om hälsoprogram ska omprövas.
AK uppmärksammade att Svenska Pudelklubben ska utvärdera hälsoprogram för ögon med
krav på DNA-test för prcd-PRA för avelsdjur två år efter det att hälsoprogrammet trädde
ikraft 2008-01-01.

§ 94 Kopior för kännedom
Förelåg följande kopior för kännedom.
a) Förfrågan om dansk/svensk gårdshund besvarad av Renée Sporre-Willes
b) Protester angående rasklubbens för gos d’atura catalá avelsrekommendationer
och valphänvisningsregler
c) Minnesanteckningar från möte i SKK/DNA-gruppen 2009-01-15
d) Minnesanteckningar från möte med Mastino Napoletanoklubben 2009-03-13
e) Skrivelse från Mastino Napoletanoklubben 2009-03-27 med bilaga
f) Minnesanteckningar från telefonmöte med arbesgruppen för projekt ögonstatus
shar-pei, 2009-03-18
g) Organisationsplan SvStK
h) Minnesanteckningar möte SKK/DNA-gruppen 2009-04-01
i) Minnesanteckningar arbetsgruppen för projekt ögonstatus shar-pei 2009-04-15
j) info från NKK om svenska ögonintyg
k) Minnesanteckningar SKK/Röntgengruppen 2009-03-24
Noterade AK att NKK inte godkänner svenska ögonintyg för införande i DogWeb. Enligt
besked från NKK är skälet att Sverige inte använder ECVO-ögonintyget där även avvikelser
rörande ögonlocket redovisas. Lennart Garmer informerade om att den svenska ögonpanelen
vid möte i mars i år beslutade att omarbeta det svenska ögonintyget.
Uttalade AK att man önskar att ärendet diskuteras inom NKU/AU med tanke på formerna för
förändring som gäller annat land.

Övriga ärenden
§ 95 HD-avläsning
Helena Rosenberg redogjorde för skrivelser från Labrador Retrieverklubben och Golden
Retrieverklubben till SKK/Röntgengruppen beträffande röntgenavläsning. Röntgengruppens
föreslår med anledning av skrivelserna;
att Åsa Lindholm får i uppdrag att skriva en ny artikel som belyser arbetet med att
kvalitetssäkra ledröntgen och avläsning,
att SLU uppdras att göra en uppföljande studie över sederingspreparat,
att en ny kurs om röntgen och ledhälsa arrangeras.
Informerade Åke Hedhammar om att en artikel av Sofia Malm angående sambandet mellan
HD-status och hälta kommer att publiceras.
Beslöt AK att uppdra åt Åsa Lindholm att skriva en ny artikel om HD-röntgen och avläsning
för publicering tidigast i Hundsport Special nr 4 2009. Beslöt AK att uppdra åt SLU att göra
en uppföljande studie om sederingsmedel och hur substanserna påverkar röntgenresultat.
Beslöt AK att avvakta med kurs om röntgen och ledhälsa tills dess att HD-index tillämpats en
tid.
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§ 96 Ansökan om inmönstring av plotthund
Förelåg ansökan om inmönstring av hund registrerad i United Kennel Club (UKC).
Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att möjligheten till inmönstring inte
tillkommit som en hjälp att registrera hundar som inte i sitt födelseland registrerats i av SKK
erkänd kennelklubb. AK uppmanar ägaren att undersöka om möjlighet finns att ansöka om
registrering av hunden i the American Kennel Club (AKC) för att på så sätt erhålla en av SKK
godkänd exportstamtavla. Tills vidare uppmanas rasklubben att föra egna register med
härstamningsuppgifter.

§ 97 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.

§ 98 Mötet avslutas.
Förklarade ordföranden mötet avslutat.
Nästa möte är 2009-09-01.

Vid protokollet:

Karin Drotz

Justeras:

Britt-Marie Dornell, Ordförande
Elisabeth Rhodin

Helena Rosenberg
Mötesordförande

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