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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2019-06-05. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter:  

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

Adjungerade: 

Anne Bucksch, Maria Ehrenberg, Helena Frögéli, Åke Hedhammar (§ 66-82), Åsa 
Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp och Petra Waleij.  
 
Anmält förhinder: 
Lena Vikmång 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 65 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Bengt Pettersson hälsade ledamöter och adjungerade välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 
 

§ 66 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 67 Fastställande av dagordning 

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes den 
dagordningen. 

 

§ 68 Föregående protokoll 

SKK/AK nr 3-2019 

2019-06-05 
§ 65- § 95 
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I protokoll AK 1-2019 står det att särskild raskod i SKKs stambok kommer att utfärdas 
för avkommor efter en miniature american shepherd som parats med en australian 
shepherd. Det är inte korrekt utan avkommorna får samma raskod som miniature 
american shepherd.  

I protokoll  2-2019 § 49 uttalade SKK/AK att man vill nå ut med resultat och tolkningar 
av sammanställningen om hanhundars avelsdebut. Kommittén kommer att följa upp 
frågan till hösten.  

Det föregående protokollet, AK 2-2019, fastställdes och lades till handlingarna.  

 

§ 69 Ekonomisk rapport 

SKK/AK hade inget att erinra gällande det ekonomiska läget.  

 

§ 70 Bordlagda ärenden 

SKK/AK hade bordlagt ett ärende gällande dispens för parning av miniatyrbullterrier 
med en bullterrier.  SKK/AK har tidigare noterat att det, enligt FCI, inte krävs något 
dispensförfarande för parning mellan dessa raser och att det egentligen inte är en 
fråga att diskutera. Dock anser kommittén sig inte ha varit tydlig med detta i 
kommunikation med ras- och specialklubb vid det tillfälle möjligheten 
infördes/cirkuläret skickades ut (FCI cirkulär från 2015). Det är olyckligt att kommittén 
inte tydligare förmedlat de förändringar som informerats av FCI genom cirkulären. Nu 
och tillsvidare gäller, likt i ursprungslandet England, att det inte föreligger några hinder 
för parning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier. Något dispensförfarande är 
därmed inte nödvändigt om uppfödare anser det motiverat att genomföra en parning 
mellan miniatyrbullterrier och bullterrier.  

Till dagens möte hade kommittén mottagit yttrande från special- och rasklubb i frågan. 
Yttrandet hänvisade till ett FCI-cirkulär från 2012 och en överenskommelse mellan SKK 
och specialklubben till följd av cirkuläret. FCI har emellertid förändrat sin skrivning i 
frågan efter 2012 och således även SKK. Vad gäller hälsoproblematiken inom 
respektive ras är det självklart en fråga som uppfödare förväntas ta hänsyn till och inte 
bortse ifrån oavsett om parning sker inom en ras eller mellan bullterrier och 
miniatyrbullterrier.  

 

§ 71 Nya raser  

Från Kennelfullmäktige 2017 har kommittén fått i uppdrag att följa upp utvecklingen 
av nya hundraser som kommit till Sverige efter år 2000. Petra Waleij, chef för SKKs 
registreringsavdelning, redovisade en sammanställning över de 65 nya raserna som 
kommit till Sverige och registrerats sedan år 2000. 48 av dessa är erkända av FCI. 14 av 
raserna har endast 1-2 individer registrerade i Sverige trots att det kan vara över 10 år 
sedan den första individen registrerades här. Flest antal registreringar (över 1000 
hundar registrerade) bland dessa nya raser har vit herdehund, russkiy toy och praszký 
krysarík.   
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SKK/AK tackade för informationen.  

 

§ 72 Skrivelse dubbelparning 

SKK/AK har mottagit en skrivelse gällande rutiner för dubbelparning och för kontroll av 
att samarbete mellan inblandade parter sker korrekt.  

Antalet dubbelparningar är väldigt få och för dessa finns inget specifikt avtal utan 
endast riktlinjer för hur uppfödaren ska gå tillväga. Ansvaret för att informera 
hanhundsägarna om att parning med mer än en hanhund kommer att ske, ligger på 
uppfödaren. Vid registrering av valpar kontrollerar SKK att härstamningskontroll är 
genomförd men i övrigt görs inga specifika kontroller.  

SKKs avelskommitté kan inte se att det finns anledning att göra ändringar i rutiner för 
dubbelparning då den rapporterade problematiken kring dessa specialfall hittills varit 
obefintlig.  

I den inskickade skrivelsen finns ett antal avtalsfrågor som kommittén överlåter till 
SKKs juridiska expertis och SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté att svara på. 
Därmed ansågs frågan avslutad för Avelskommitténs del. 

 

§ 73 Arbete med svenska stövare  

I SKKs avelskommittés arbete ingår att, i samverkan med berörda specialklubbar, 
främja en sund avel av de svenska raserna med fokus på långsiktig hållbarhet och 
genetisk variation.  

Kommittén har de 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. Kommittén har 
tidigare gått igenom registreringsstatistik för svenska stövarraser från 90-talet och 
fram till 2019.  

I början av året beslutades det om ett möte med representanter från Stövarklubben 
och SKK/AK. Mötet ägde rum under våren och kommittén kunde nu ta del av 
minnesanteckningarna samt få en kort rapport om nuläget i klubben. Då 
specialklubben skiftade styrelsemedlemmar kort efter mötet med Avelskommittén har 
arbetet inte framskridit riktigt enligt plan men SKK/AK kommer kontinuerligt att följa 
upp arbetet med en hållbar avel av svenska stövare.  

 

§ 74 Riktlinjer för nya raser 

Kommittén har under året arbetat med att ta fram riktlinjer för erkännande av nya 
raser. Riktlinjerna ska gälla när ej FCI-godkända raser kommer till Sverige och 
hundägaren/importören önskar registrera dem i svensk stambok. En arbetsgrupp har 
arbetat fram ”SKKs riktlinjer för erkännande av nya raser” som på dagens möte gicks 
igenom av kommittén. De föreslagna riktlinjerna skulle leda till nya och tydliga rutiner 
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samt ange vad som krävs för att registrera en ny ras i SKKs stambok och vad som krävs 
för att bedriva avel inom den nya rasen med avseende på hälsa, mentalitet och 
bakgrund. 

Efter att ha diskuterat flera delar i dokumentet grundligt beslutade SKK/AK att göra 
mindre justeringar och därefter anta de föreslagna riktlinjerna. Efter justering kommer 
riktlinjerna att skickas till SKK/CS för påseende och därefter hoppas kommittén att man 
kan tillämpa de nya rutinerna för att behandla de två väntande raserna. 

 

§ 75 Indexraser 

a) Införande av index 

Sedan 2012 har 42 raser fått tillgång till HD-index (och i några av dessa även ED-
index) som avelsverktyg. Lanseringen av index har skett för ett större antal 
raser på en gång. Nu är det inte aktuellt med index för ett stort antal raser och 
kommittén diskuterade därför om det kan vara lämpligt att fånga upp de raser 
som har en rimlig numerär HD- och/eller ED-undersökta hundar och har 
intresse av att få tillgång till index. Grundtanken är att respektive special- och 
rasklubb, med utgångspunkt från dysplasiförekomst i rasen och prioriteringar i 
RAS, ansöker till SKK/AK om index men det kan även vara aktuellt för 
kommittén att avelsverktyget införs för någon ras där stort behov föreligger.  
SKK/AK beslutade att informera specialklubbarna om ovan. 

b) Index för breton 

Det förelåg en förfrågan från rasklubben för breton om möjligheten till index 
för HD. SKK/AK är positiva till index för HD för breton och Sofia Malm uppdrogs 
att se över hur rasens förutsättningar för index ser ut med avseende på 
numerär och undersökta hundar. Om det visar sig att det är genomförbart tas 
kontakt med ras- och specialklubb och breton har möjlighet att få tillgång till 
index för HD från januari 2020.   

 

§ 76 Dispensansökan bracco italiano 

Det förelåg en ansökan från uppfödare om dispens från SKKs registreringsregler för att 
genomföra en parning där uppfödaren önskar använda en utländsk hanhund som inte 
är HD-röntgad. Enligt hälsoprogram för bracco italiano ska avelsdjuren ha officiell 
höftledsstatus före parning. 

SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från specialklubb.  

Kommittén konstaterade att det inte finns skäl att bevilja dispens för avel med den 
aktuella hanhunden.  

SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från special- och rasklubb, att avslå 
ansökan. 

 

§ 77 Skrivelse gällande lapsk vallhund 
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SKK/AK har mottagit en skrivelse från en hundägare gällande inmönstringsförfarandet  
av lapsk vallhund. Skrivelsen är tankeväckande och kommittén gick igenom de 
frågeställningar som finns.  
SKK/AK vill främst hänvisa till det generella regelverk gällande 
dispensregistrering/inmönstring som finns i SKKs registreringsregler och berör alla 
raser. Rutiner för dispensregistrering tas fram av respektive land och gäller för 
registrering i det landets stambok, oavsett vilket land som är rasens hemland. 
Samarbetet länder emellan är möjligt om klubbarna så önskar.  

SKK/AK beslutade att vidare behandla frågan om den eventuellt kända härstamningen 
för en individ som dispensregistreras kan framgå i stamtavlan. Det skulle troligtvis 
underlätta för uppfödare att inte, av misstag, bidra till en hög inavelsgrad vid 
användande av en inmönstrad individ i avel. Denna möjlighet regleras dock till viss del 
av FCI.   

Kommittén konstaterade att det finns frågor i skrivelsen som bör besvaras av ras- och 
specialklubb och beslutade därför att överlämna dessa till de aktuella klubbarna.  

 

§ 78 Dispensansökan dobermann 1 

Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att genomföra en 
parning där uppfödaren önskar använda en dobermanntik med HD grad C i avel 
tillsammans med en italiensk hanhund. Nuvarande hälsoprogram stipulerar 
registreringsförbud för avkomma till föräldradjur som är behäftad med 
höftledsdysplasi. Uppfödaren har under 2018 fått dispens för samma 
parningskombination men önskar upprepa kombinationen då den förra kullen (våren 
2019) inte resulterade i någon tikvalp.  

SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från specialklubb.  

Kommittén konstaterade att man inte finner skäl att bevilja dispens för avel med tiken 
igen. Rasen kommer att få tillgång till index från och med 2020 och parning kan då vara 
aktuell utan dispens. Då har även årets avkommor blivit äldre och hunnit utvärderas 
något. 

SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från specialklubb, att avslå dispens. 

 

§ 79 Dispensansökan dobermann 2 

Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att genomföra en 
parning där uppfödaren önskar använda en dobermanntik med HD grad C i avel. 
Nuvarande hälsoprogram stipulerar registreringsförbud för avkomma till föräldradjur 
som är behäftad med höftledsdysplasi.  

SKK/AK tog del av uppfödarens motivering, förslag till hanhundar för parning samt 
yttrande från specialklubb.  

Tiken har för hög ålder för att paras efter årsskiftet när rasen får tillgång till index och  
därmed får  möjlighet att genomföra motiverade parningar där ett föräldradjur har HD 
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C om preliminärt kullindex överstiger 100. Förändringen av hälsoprogrammet för HD 
har motiverats av att rasens främsta problem är DCM och att det ska speglas i aveln. 
SKK/AK kan, liksom specialklubben, inte se att det är motiverat att använda en hane 
som inte är DCM-undersökt i närtid. En av de föreslagna hanhundarna har konstaterad 
spondylos samt ögonfel och bör heller inte användas. Samtliga föreslagna hanhundar 
är utländska. Kommittén är välvilligt inställd till att bevilja den aktuella tiken dispens 
för en valpkull men då med en hanhund som är frisk och har en stor andel friska 
släktingar. Uppfödaren uppmanas att inkomma med förslag på annan hanhund att 
para sin tik med.  

SKK/AK konstaterade, enligt ovan, att man inte finner skäl att bevilja dispens för avel 
med tiken i kombination med de angivna hanhundarna. Kommittén vill dock inte säga 
nej till att låta tiken gå i avel under 2019 och uppfödaren har därför möjlighet att 
inkomma med nytt förslag på kombination. Ärendet kan hanteras av SKK/AK eller 
SKK/AKs arbetsutskott efter yttrande från special- och rasklubb.  

  

§ 80 Rasklubbs möjlighet att spara sperma 

SKK/AK har mottagit en skrivelse från rasklubben för bergamasco gällande att en klubb 
sparar och förvaltar fryst sperma från hanhundar för att på så sätt kunna använda 
nutidens hanhundar i framtiden. Klubben önskar om möjligt starta ett projekt med 
insamlande och bevarande av sperma och bekosta det med rasklubbens medel. Nu 
finns ett antal frågetecken om de praktiska detaljerna för ett sådant projekt och man 
har därför tillskrivit SKK.  

SKK/AK är positivt inställd till idén men kan även se svårigheter med att en klubb ska 
äga sperman under en längre tid. Det är viktigt att observera att gällande regler och 
riktlinjer för avel inte ser likadana ut över tid utan förändras med hänsyn till ny 
vetenskap men även beroende på vad klubbens eget beslutande organ fattar för 
beslut.  

Klubbens frågor av juridisk karaktär och som berör rättigheter till sperman samt avtal 
skickas vidare till SKKs juridiska avdelning.  

 

§ 81 Svar på skrivelse – Svenska Welsh Corgi Klubben 

Vid AKs kommittémöte 1-2019 diskuterade kommittén förekomsten av HD, samt 
kliniska besvär därav, hos welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke. Den 
tillgängliga statistiken visar på kliniska problem samt en hög andel hundar avlästa med 
HD grad C och D. Klubben uppdrogs därför att sammanställa information om läget för 
de svenska populationernas kliniska besvär kopplade till höftleder samt att fundera 
över strategier för att komma framåt i arbetet för förbättrad höftledshälsa. Klubben 
har tidigare genomfört en hälsoenkät och SKK/AK önskade att ta del av den slutliga 
utvärderingen av den.  

SKK/AK har till dagens möte mottagit en svarsskrivelse i vilken det saknas svar på 
kommitténs frågeställningar. Kommittén tycker att det är olyckligt att klubben inte tar 
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till sig HD-statistiken som uppenbart visar att båda raserna har en problematik kopplad 
till HD. Klubben anför även rasens kortbenthet som en anledning till att det skulle vara 
ok att ha en sämre HD-statistik då avläsningen inte skulle passa rasens anatomi. 
Klubben har missuppfattat kopplingen mellan kondrodystrofi och höftleder. Det finns 
inget som visar på att kortbenta raser har en annan uppbyggnad i höften och dessa 
raser kan mycket väl vara konstruerade med möjlighet till bedömning enligt hela HD-
skalan (A-E). Det är armbågsleden och inte höftleden hos raser med korta krumma ben 
som kan ha en annan typ av utvecklingsrubbning än den som avläses vid SKKs 
screening av armbågsledsdysplasi (ED). På grund av detta avläses inte ED för ett antal 
kondrodystrofa raser inkl. welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke.  

SKK/AK vill noga understryka att det tillgängliga underlaget påvisar att det finns 
problematik i rasen som kan kopplas till höftleder. Den skrivelsen som SKK/AK har 
mottagit uppfyller inte de uppdrag som kommittén gav klubben i våras.  

SKK/AK emotser en komplettering i enlighet med protokoll AK 1-2019 § 18 innan sista 
september 2019.  

  

§ 82 Utredning höftledsdysplasi, HD 

I maj redovisades HD-utredningen som initierades av Kennelfullmäktige, KF, 2017. En 
arbetsgrupp har studerat utvecklingen av HD under perioden 2004-2018 och bland 
annat analyserat möjliga orsaker till varför andelen hundar med C-höfter ökat något 
under senare tid. Rapporten från utredningen finns att läsa i sin helhet på skk.se och 
det finns även en film från den muntliga presentationen av rapporten att se på SKK 
Play.  

SKK/AK har tagit del av rapporten i skrift och kunde konstatera att den är lång och 
läsvärd. Filmen är betydligt mer lättsmält och bör få stor spridning inom 
organisationen. Kommittén ägnade tid åt att diskutera hur man bäst sprider den här 
informationen så att den når alla de som intresserar sig i frågan och även de som söker 
och ger svar i sociala medier.  

Med anledning av HD-utredningens sammanfattande slutsatser kommer KF 2019 att få 
besluta om förslag till fortsatt arbete. SKK/AK tog del av beskrivning av ett antal förslag 
till fortsatt arbete och lämnade ett yttrande över förslaget till SKK/CS.  

SKK/AK tog även del av slutrapporten från ”Norsk Kennel Klubs HD-prosjekt”. 

 

§ 83 Motioner KF 2019 

SKK/AK har berett 4 motioner inför årets Kennelfullmäktige. Motionssvaren har 
arbetats igenom och tillställts SKKs centralstyrelse under våren. Kommittén gick 
igenom svaren och gjorde någon justering som man ska meddela CS.  

 

§ 84 Hälsoprogram för perro de agua español 
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Svenska Perro de agua Españolklubben har inkommit med en ansökan om att rasen ska 
få central registrering (hälsoprogram nivå 1) av DNA-testresultat för ögonsjukdomen 
prcd-PRA. Klubben önskar även att befintliga resultat ska kunna registreras retroaktivt.  

Rasklubben anger att sjukdomen finns i rasen och att hundar i rasens hemland och i 
andra länder testas samt att genomfört test är ett krav för avel i Norge. Ett hälsopram 
för att hjälpa uppfödare att kunna använda sig av testade hundar i avel är helt i linje 
med de rasspecifika avelsstrategierna för perro.  

SKK/AK beslutade att bevilja central registrering, hälsoprogram på nivå 1, av DNA-
testresultat för prcd-PRA. Hälsoprogrammet innebär inga krav för avel med rasen och 
således träda i kraft omedelbart. Resultat där provtagningen gått korrekt till och där 
erforderliga uppgifter finns kan läggas in i SKKs databas retroaktivt.  

 

§ 85 Hälsoprogram för bouvier des flandres 

Svenska Bouvierklubben har inkommit med en ansökan om ändring i hälsoprogram för 
armbågsledsdysplasi, ED. Bouvier des flandres är en numerärt liten ras med sjunkande 
registreringssiffror under 2000-talet. Bouvier är en stor och relativt tung ras och när 
klubben ansökte om hälsoprogram för ED under 2017 angavs hundarnas storlek och 
tyngd kopplat till deras arbetsfunktion som ett skäl till att införa hälsoprogram för ED. 
På dessa premisser beviljade SKK/AK rasklubbens (med bifall från specialklubben) 
ansökan att införa hälsoprogram för ED på nivå 3. 

Till dagens möte presenteras ingen ny utvärdering eller nytt underlag som motiverar 
en förändring i rasens hälsoprogram för ED. Alla ändringar i hälsoprogram ska föregås 
av en utvärdering och redogörelse av vad som har förändrats och motiverar till 
ändring. SKK/AK har även tagit del av specialklubbens yttrande i frågan där klubben 
motiverar en förändring med att valet av avelsdjur är begränsat både inom och utanför 
Sverige. 

SKK/AK kan inte se att den tillgängliga informationen motiverar en ändring i rasens 
hälsoprogram. Kommittén beslutade därmed att avslå ansökan.   

 

§ 86 Namnbyte intyg 
För att undvika förvirring och förväxling av olika intyg för brakycefala raser har intyget 
som ingår i hälsoprogram för vuxna hundar av brakycefal typ bytt namn. Intyget som 
också registreras hos SKK heter numer Intyg andning och temperaturreglering.  

SKK/AK hade inga invändningar utan ansåg ändringen logisk.  

 

§ 87 Rasspecifika avelsstrategier, RAS 

a) Granskningsmall för RAS 
SKK/AK gick igenom punkterna i den nya mall som tas fram för RAS-granskning. 
Mallen ska underlätta både för kommitténs ledamöter som granskar RAS och 
för klubbarna både när de skriver RAS men också i kontakt med granskarna. 
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Arbetsgruppen mottog kommentarer från resten av kommittén att ta med till 
det fortsatta arbetet med mallen.  

b) RAS hos SKK för granskning 

 Hamiltonstövare 

 Gotlandsstövare 

 Schillerstövare 

 Finsk stövare 

 Faraohund, Elisabeth Rhodin 

 Cao da Serra da Estrela, Elisabeth Rhodin 

 Dobermann, Elisabeth Rhodin 

 Podenco Canario, Kerstin Andersson 

 Norsk älghund grå, Maija-Leena Eloranta 

 Cao de fila sao miguel, Kerstin Andersson 

 Belgisk vallhund malinois/tervuren/groenendael/laekenois 
 

c) RAS för fastställande 

 Dobermann, Elisabeth Rhodin 

 Podenco Canario, Kerstin Andersson 

 Cao de fila sao miguel, Kerstin Andersson 

 Grönlandshund, Lena Vikmång 

 Norsk älghund grå, Maija-Leena Eloranta 

 AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

 

§ 88 Konferensbidrag 

a) Ansökan från Specialklubben för bearded collie 

Det förelåg en ansökan från specialklubben för bearded collie, SBC, om bidrag 
till en avelskonferens den 5-6 oktober 2019 i Strömsholm. Kommittén tog del 
av konferensprogrammet, information om föreläsare och budget för 
konferensen.  

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

 

b) Ansökan från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 

Det förelåg en ansökan från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, SRRS, 
om bidrag till en avelskonferens den 19-20 oktober 2019 i Sollentuna. 
Kommittén tog del av konferensprogrammet, information om föreläsare och 
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budget för konferensen. Klubben har valt att ha en dag med fokus på 
mentalitet och en dag med fokus på RAS. 

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

 

§ 89 Information från AG-ES 

Helena Skarp och Patrik Cederlöf rapporterade om pågående arbete inom 
Arbetsgruppen för att främja exteriör sundhet. Precis som tidigare under våren pågår 
en del arbete och förberedelser inför årets domarkonferens för exteriördomare. 
Avelskommittén tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens senaste möte. 
  

§ 90 Information från ledamöter och adjungerade 

Helena Skarp rapporterade från vårens internationella konferens Dog Health 
Workshop, arrangerad i England i samarbete engelska kennelklubben och International 
Partnership For Dogs. Representanter från världens kennelklubbar och företrädare 
från andra organisationer samlas och diskuterar aktuella hundfrågor med hundars 
hälsa som ledord och främjande av samarbete och erfarenhetsutbyte som några av 
konferensens mål. Helena Skarp, Anne Bucksch, Sofia Malm, Åke Hedhammar och 
Bengt Pettersson deltog från SKK/AK.  

Helena Skarp har även närvarat tillsammans med Maria Ehrenberg på 
Veterinärmedicinska föreningens möte och informerat om SKKs arbete för hundhälsa.  

Sofia Malm rapporterade från forskarkonferensen 10th International Conference on 
Canine and Feline Genetics and Genomics som hon närvarat vid i samband med Dog 
Health Workshop. 

Elisabeth Rhodin informerade om att hon under våren har föreläst om avelsfrågor för 
både Fransk Bulldogg Klubb och för taxuppfödare.  

Maija-Leena Eloranta meddelade att hon deltagit i möte med en arbetsgrupp för 
svensk lapphund. Hon kommer även att föreläsa om avel under Dreverklubbens 
stämma under sommaren.  

Bengt Pettersson har en pågående dialog med Svenska Taxklubben gällande det 
vetenskapliga underlaget om taxryggar.  

 

§ 91 Protokoll och protokollsutdrag 

 FCI-beslut nya raser Shanghai 28-30 april 2019 

o Textförslaget som antogs 

 CS 2-2019  

 DK 2-2019 

 Protokollsutdrag CS § 39 c, uppdrag till AK 

 Protokollsutdrag CS gällande hälsoprogram schäfer 
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 Info från FCI General Assembly 

 

SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.  

Gällande protokollsutdrag CS § 39 c, kommer SKK/AKs ordförande att initiera 
avstämning med berörda kommittéer och arbetsgrupper i arbetet med brakycefala 
raser.  

 

§ 92 Kopia för kännedom 

 Text av Göran Bodegård gällande vetenskap och hund i dåtid och nutid 

 ”Fortplantningsmönster hos våra skandinaviska buhundar” av professor Bengt 
Silverin 

 Rysk spaniel – ny ras i Finland 

 

§ 93 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum 11 september 2019.  

 

§ 94 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 95 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna för ett produktivt kommittémöte 
och avslutade därefter sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Bengt Pettersson,    Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


