SKK/AK nr 4/2009

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 1
september 2009.
Närvarande:
Ledamöter: Britt-Marie Dornell, Monica Henriksson (t o m § 126 ), Elisabeth Rhodin, Anna
Uthorn
Anmält förhinder: Catrine Holmquist, Agneta Persson
Adjungerade: Per Arvelius (t o m § 129), Lennart Garmer, Åke Hedhammar, Ulla-Britt
Karlmann (ej § 122), Åsa Lindholm, Helena Rosenberg, Ulf Uddman (fr o m § 126)

Vid protokollet: Karin Drotz

§ 100 Mötet öppnas.
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 101 Val av justerare.
Utsågs Monica Henriksson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 102 Dagordning
Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar.

§ 103 Föregående protokoll
Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde 13 maj 2009.
§ 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.
………………………
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
Rapporterade Åke Hedhammar att en arbetsgrupp, för närvarande bestående av Susanne
Åhman, Kerstin Bergvall, Berndt Klingeborn, Åke Hedhammar och Berit Wallin Håkansson,
bildats och att ett forskningsprojekt ska initieras. Forskningsprojektet ska syfta till, att i en
eller ett par utvalda och demodikosdrabbade raser, utreda den genetiska bakgrunden till att
vissa hundar drabbas av allvarlig och utbredd form av demodikos.
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§ 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.
Beslöt AK att avvakta vidare diskussion om utbildningsgång för avelsfunktionärer till senare
möte. Beslöt AK att arrangera en Kurs för avelsråd steg 1 med jakthundklubbar som målgrupp
under april månad 2010.
§ 75 Domarkonferens för SRD-raser (Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar)
Förelåg protokollsutdrag från CS nr 2 2009 där AK tillsammans med SRDgruppen uppdras att besluta om vilka raser som ska omfattas av konferensen
som kommer att arrangeras den 5-6 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 SporreWilles.
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.
Rapporterade Britt-Marie Dornell att SKK/CS vid sitt senaste möte tagit beslut om att ställa in
SRD-konferensen som var planerad till 2011 och att påbörja arbetet med att ta fram ett
undervisningsmaterial att användas vid domarkonferenser. CS ansåg att framförhållningen var
för kort och att konferensen blir alltför omfattande om alla berörda domare ska inbjudas. Att
göra ett urval av raser ansågs heller inte som en bra lösning. Andningsproblematiken kommer
istället att tas upp vid den generella domarkonferensen 2012.

§ 104 Bordlagda ärenden AK 3 2009
AK3/2009 § 64
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).
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Förelåg även information från Animal Health Trust (AHT) angående den DNAforskning 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).
Förelåg yttrande från Svenska Pudelklubben med rekommendationen ”att om möjligt avstå
från att använda hundar i avel som har en kraftig belastning i bakgrunden”.
Beslöt AK efter diskussion att häva avelsspärren med hänvisning till det underlag som
inhämtats. AK påpekar att beslutet inte ska ses som en rekommendation att använda tiken i
avel och att släktskapet till tik med diagnosen SA är ett observandum inför eventuellt
avelsbeslut.

Ärenden
AU-beslut att protokollföras
§ 105 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 till tiken S37167/2007 Haubroe Danja.
Beslöt AK att fastställa AUs beslut att bifalla dispensansökan från Försvarsmakten.

§ 106 Ansökan om hävande av avelsspärr
Förelåg ansökan om hävande av avelsspärr för bullmastiff S52036/2005 Bullgrin’s Brother
Bear samt underlag som styrker angivna skäl till ansökan.
Beslöt AK häva avelsspärren med hänvisning till de särskilda omständigheter som
framkommit.

§ 107 Överklagan av ögonlysningsresultat
Förelåg överklagan av PRA-diagnos ställd på avliden tik av rasen chinese crested dog och
underlag med skriftväxling mellan SKKs adjungerade veterinär i ögonfrågor, Lennart Garmer,
och hundägaren. Ägaren åberopar de speciella förhållanden som råder beträffande svårigheter
att bedöma ögonbotten hos rasen och har som önskemål att diagnosen ändras till retinopati
eller retinopati, PRA-liknande.
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Beslöt AK att avslå överklagan med hänvisning till att möjlighet till ny bedömning inte finns
eftersom tiken är avliden. AK påpekar att en ändring av diagnosen till retinopati, sannolikt
ärftlig eller retinopati, PRA-liknande inte skulle innebära någon förändring i avelshänseende.
Lennart Garmer anförde jäv och deltog inte i diskussionen.

§ 108 Skrivelse från Bichon Frisé Ringen
Förelåg skrivelse från rasklubben angående förekomsten av katarakt inom rasen och behovet
av ökade kunskaper om ärftlighet. Förelåg även hänvisning till klubbens
ögonrekommendationer och avelsrapport. Klubben önskar hjälp med att göra en studie för att
studera ärftligheten beträffande katarakter hos bichon frisé.
Beslöt AK att låta skrivelsen gå vidare till SLU/husdjursgenetiska institutionen för
bedömning av möjligheterna att tillmötesgå önskemålet.
AK menar att klubben kan börja arbetet genom att medverka till att hundar med allvarligare
former av katarakt på nytt ögonlyses för att följa upp och ta reda på hur de utvecklats. Vidare
bör föräldrar, helsyskon och ev. avkomma till dessa hundar ögonlysas för att på så sätt skaffa
underlag för bedömning av eventuell ärftlighet. Det är viktigare att ögonlysa mera
"strategiskt" än att ögonlysa så många hundar som möjligt. AK noterar klubbens problem när
det gäller mörkertalet av hundar med allvarlig form av katarakt som inte ögonlysts före
kataraktoperation och därigenom inte har något ögonlysningsresultat registrerat. Beslöt AK
att vid nästa samverkansmöte med Sveriges Veterinärförbund ta upp diskussionen om detta.

§ 109 Registreringsärende mexikansk nakenhund
Förelåg förfrågan från ägare till mexikansk nakenhund om registrering av hund med stamtavla
utfärdad av Ryska Kennelklubben. Ägaren ifrågasätter samtavlans riktighet.
Beslöt AK att uppdra åt kansliet att handlägga ärendet.

§ 110 Skrivelse från Guide Dogs Stockholm
Förelåg skrivelse från Guide Dogs Stockholm angående förutsättningarna för att i X-registret
registrera avkommor till icke registrerade labrador retrievers som importerats från Guide
Dogs Victoria i Australien.
Konstaterad AK att SKKs X-registret inte är utformat så att det lämpar sig för den form av
registrering som här efterfrågas. Beslöt AK att avvakta beslut till dess att man inom ramen
för Tjänstehundsutredningen utrett frågan om särskilt register för tjänstehundar.

§ 111 Dvärgväxt hos saluki, ärende hänskjutet från SKK/UKK.
Förelåg en utredning med härstamningskontroll som fastställer den härstamning som
uppfödaren angett där båda föräldradjuren är salukis. Tre av valparna är födda med
dvärgvuxenhet, något som inte är tidigare känt inom rasen.
AK noterar att kännedom om fall av dvärgvuxenhet hos saluki nu finns och att olika former
av dvärgväxt förekommer i många raser.
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§ 112 Skrivelse från Svenska Terrierklubben angående bearbetning av resultat från
Airedaleterrier Gillets hälsoenkät
Förelåg enkätsammanställning som visar förekomst av juvertumörer, livmoderinflammationer
och prostataproblem. Specialklubben undrar om frågeställningar kring dessa
hormonrelaterade sjukdomar kan vara av allmänt intresse då många raser är drabbade av
samma problematik.
AK menar att frågeställningen är av intresse och att underlag också finns i Agrias hälso- och
sjukdomsstatistik, Breed Profiles, samt att en artikel om juvertumörer finns publicerad på
http://hunddna.slu.se/ . Ytterligare forskning pågår vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Uppsala.

§ 113 SKK/AKs uppdrag och profilering
Förelåg förslag till delegeringsordning med prioriterade områden inför verksamhetsperioden
fram till nästa Kennelfullmäktige.
Beslöt AK att föreslå CS vissa smärre justeringar i delegeringsordningen. Beslöt AK vidare
att, när ny marknadschef är tillsatt, inbjuda vederbörande till möte med AK för att diskutera
marknadsföringsfrågor.

§ 114 Kartläggning av BAER-test
Förelåg sammanställning av svaren på SKKs förfrågan till dels kliniker som utför BAERhörseltest dels special-/rasklubbar för raser där dövhet förekommer som känt problem.
Förelåg även förfrågan om SKKs syn på vad som är att betrakta som funktionshinder enligt
SKKs grundregler 2:3.
Sammanställningen visar att samtliga sex tillfrågade rasklubbar har någon form av
rekommendation när det gäller hörseltest och/eller avelsrestriktion för enkel- eller
dubbelsidigt döva hundar. Önskemål finns om forskning på området men även om
samordnade rutiner mellan kliniker och klubbar. Från klubbarna framkommer också en
tveksamhet från uppfödarnas sida att utföra testet på valpar eftersom det kräver sedering. Det
förekommer även råd till uppfödare om hur man själv kan kontrollera valpars hörsel.
Testet utförs endast vid ett fåtal klinker i landet och oftast inte i någon större omfattning. Den
klinik som utfört testet längst startade för ca 15 år sedan. Det är viktigt att testet utförs på rätt
sätt och med sedering.
AK tog med intresse del av sammanställningen. AK konstaterar att BAER-tester har utförts
under en relativ kort tidsperiod och att det kan ha förekommit problem i samband med
testförfarandet. AK menar att dubbelsidigt döva hundar aldrig ska användas i avel och att ett
riktigt utfört test måste anses som tillförlitligt. AK beslöt att ta upp frågan om enkelsidig
dövhet som funktionshinder vid kommande samverkansmöte med Sveriges Veterinärförbund
och Statens Jordbruksverk.
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§ 115 Ögonintyg i Norden
Förelåg frågeställningar från SKKs adjungerade veterinär i ögonfrågor Lennart Garmer
angående NKKs beslut att inte godkänna det svenska ögonintyget och policy för nordiska
respektive icke-nordiska ögonlysares verksamhet i Sverige. Vidare ställs frågan om SKKs
synpunkter på att inkludera ögonlockens utformning i ögonlysningen.
Förelåg rapport från NKU/AUs möte 2009-08-21 där frågan om ögonintyg behandlats med
anledning av att Norsk Kennelklubb inte godkänner svenska ögonintyg för officiell
registrering. För norska hundar godkänns dock svenska ögonintyg i de fall ägaren har
närmare till ögonlysare i Sverige än i Norge. NKU/AU beslutade att SKK fram t o m 31
december 2010 internt diskuterar vilket ögonintyg som ska användas och att det nuvarande
svenska ögonintyget fram tills dess godkänns inom NKU.
Ulla-Britt Karlmann redogjorde för NKKs rutiner för registrering av ECVOs ögonintyg som
bl.a innebär att veterinärerna själva för in resultaten från ögonundersökningarna i databasen.
NKU/AU behandlade även frågan om gränsöverskridande verksamhet, dvs när veterinär
ögonlyser i annat land än hemlandet. Enligt EUs tjänstedirektiv får man inte försvåra
verksamhet i annat land. Landets kennelklubb måste dock anses kunna ställa krav på att
ögonlysningen sker i enlighet med landets rutiner och att veterinären är väl förtrogen med de
regler och rekommendationer som gäller för tex avelsarbetet i avseende på ögondefekter.
AK diskuterade hur klubbar och uppfödare ska hantera uppgifter om avvikelser i
ögonlockens utformning. AK uppdrog till Per Arvelius att med Lennart Garmers hjälp ta
fram uppgifter om ärftlighet när det gäller distichiasis (hårstrån som växer innanför den
ordinarie raden av ögonfransar). AK ställer sig positiv till att, som görs på ECVO-intyget,
inkludera ögonlockens utformning i ögonlysningen och att redovisa avvikelser på ögonintyget
samt att även dessa uppgifter registreras officiellt. I sammanhanget uttalade AK vikten av att
hundar ögonlyses med centralt registrerat resultat före en ev. ögonoperation.

§ 116 Veterinär med kompetens att bedöma blåsljud hos hund
Förelåg intyg om godkänd kurs i kardiologisk diagnostik, speciell bedömning av blåsljud hos
hund för leg. vet. Frida Thorsell samt tjänstgöringsintyg. Leg. Vet. Frida Thorsell har påförts
listan av veterinärer med kompetens att bedöma blåsljud hos hund.
AK noterade informationen.

§ 117 Skrivelse angående Svenska Boxerklubbens agerande när det gäller
avelsrekommendationer för Renal Dysplasi (RD)
Förelåg skrivelse från Ingrid Roos med frågor till flera av SKKs kommittéer. Förelåg även
yttrande från Svenska Brukshundklubben (SBK). I skrivelsen efterfrågas om det är tillåtet att
låta en hund användas i avel i annat land om den, p.g.a. genetisk belastning, anses olämplig
för avel i Sverige.
AK hänvisar till grundreglerna 3:2 ”att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter
om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet”. I detta fall innebär det att hanhundsägaren
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är skyldig att lämna uppgifter om eventuellt släktskap med hund som har fått diagnosen RD
till tikägaren oavsett land.
AK hänvisar även till grundreglerna 1:6 ”att följa SKKs stadgar och regelverk samt att även i
övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av hundverksamheten samt att på
intet sätt kringgå SKKs regelverk eller beslut”. SKK kan endast besluta om vilka regler och
rekommendationer som ska gälla för aveln i Sverige, men SKKs grundregler gäller dock alltid
för medlemmar i SKK. Att upplåta en hund för avel i annat land, trots att den inte uppfyller
de svenska kraven, i avsikt att sedan importera avkomma till Sverige är inte förenligt med
SKKs grundregler.
AK hänvisar vidare till den vägledande tolkning av grundreglerna som kommer att
publiceras så snart den är genomgången av Disciplinnämnden.

§ 118 Ärende hänskjutet till SKK/AK
Förelåg protokollsutdrag från SKK/UKKs möte 2009-05-05 där UKK diskuterat förslag att
Optigen skickar svar direkt till SKK och beslutat hänskjuta frågan till SKK/AK.
AK beslöt att bordlägga ärendet och be UKK om ett underlag med klarare problemställning.

§ 119 Skrivelse om införande av nya uppgifter angående HD resultat
Förelåg skrivelse, med ett antal namnunderskrifter, med krav på att uppgifter om HDavläsande veterinär samt uppgifter om båda höfternas status redovisas i SKKs
veterinärdataregister.
AK konstaterar att SBK under 2006 ansökte om att få uppgifter om båda höfternas status
officiellt registrerade, men att ärendet bordlades i avvaktan på underlag. AK beslöt att lämna
ärendet vidare till SKK/Röntgengruppen för beredning.

§ 120 Skrivelse om SKK/AKs beslut om hälsoprogram för dansk/svensk gårdshund
Förelåg skrivelse från Göran Bodegård med hänvisning till skrivelse från Erika Karlsson. I
skrivelsen formuleras frågor till SKK/AK: Hur kan vi införa tvingande regler när inte
Danmark är tillfrågade? Är detta förenligt med det delade avelsansvaret som vi har med
Danmark? Hur korresponderar detta med att inte försvaga genpoolen?
Förelåg för kännedom skrivelse riktad till CS med krav på att AKs beslut om att för
dansk/svensk gårdshund införa krav på känd HD-status hos avelsdjur (hälsoprogram nivå 2)
upphävs.
AK menar att det inte formellt föreligger ett delat avelsansvar, men väl ett gemensamt ansvar
för rasstandarden. Danmark har egna bestämmelser som påverkar aveln och som saknar
motsvarighet inom SKK. AK håller med om att hälsoprogrammet försvårar möjligheterna att
använda utländska hundar och har med anledning av detta uppmanat rasklubben att se över
sina avelsrekommendationer och krav för valphänvisning så att dessa inte inverkar menligt på
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möjligheterna till en bred avelsbas. AK anser att underlaget för beslut om hälsoprogram i
detta fall var tillräckligt.

Hälsoprogram
§ 121 Ansökan från SBHK och rasklubben för broholmer om hälsoprogram gällande
HD, ED och MH
Förelåg ansökan med krav på känd höft- och armbågsleds status samt känd mental status
(MH) för avelsdjur. Endast hundar med HD-status A, B och C och endast ED-status 0 och 1
ska kunna användas i avel . Helst skulle man också se ett krav på utförd exteriörbedömning
för avelsdjur. I ansökan hänvisas till de danska avelsreglerna och vikten av ett gott samarbete
med rasens hemland.
Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att populationen i Sverige bara består av
fåtalet hundar. AK uppmanar special-/rasklubb att påbörja arbetet med att revidera RAS och
att där införa sina avelsrekommendationer. AK konstaterar att det inte finns några krav på
utställningsbedömning för avelsdjur i Sverige vilket rasklubben troligen missuppfattat. AK
vill också göra klubbarna uppmärksamma på att vissa av de i ansökan omnämnda reglerna för
avelsdjur i Danmark gäller för alla raser.

§ 122 Utvärdering av hälsoprogram för russkiy toy
Förelåg utvärdering av hälsoprogram gällande patella nivå 2 med krav på känd status före
parning. Beslutet om hälsoprogram trädde ikraft i och med att rasen registrerades i Sverige
2006. Rasklubben har utvärderat perioden 2006-maj 2009 och redovisar att ca 24% av
undersökta hundar har patella av någon grad. I Finland är siffran ca 22%.
Med anledning av den korta period som hälsoprogrammet har varit gällande och som rasen
registrerats i Sverige ansöker rasklubben om en förlängning av hälsoprogrammet med en ny
utvärdering om 5 år. Klubben har även gjort en uppföljning av ögonlysningsresultat under
samma period och menar att rekommendationen att ögonlysa avelsdjur ska kvarstå.
Beslöt AK att bifalla ansökan om förlängt hälsoprogram gällande krav på känd patellastatus
vid lägst 1 års ålder för avelsdjur. AK påminner om att avelsrekommendationer och krav ska
redovisas i de rasspecifika avelsstrategier (RAS) som klubben utarbetar.
Konferensbidrag

§ 123 Ansökan från Svenska Shetland Sheepdogklubben
Förelåg ansökan om bidrag till avelskonferens 21-22 november 2009
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.

§ 124 Ansökan från Svenska Vinthundklubben
Förelåg ansökan om bidrag till RAS-konferens för saluki 7-8 november.
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Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att specialklubben beviljats bidrag för
konferens 2008-07-11 och att bidrag kan beviljas högst vartannat år.

§ 125 Ansökan från Specialklubben för Rhodesian Ridgeback
Förelåg ansökan om bidrag till avelskonferens 27-28 februari 2010
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler under förutsättning
att kompletterande uppgifter om program och budget inkommer.
RAS
§126 Inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställan
Inlämnade för granskning
● basset hound, Anna Uthorn
● kromfohrländer, Elisabeth Rhodin
Fastställan av granskade RAS.
Förelåg förslag om att fastställa följande RAS. Förelåg även utlåtanden från utsedda
granskare.
● aidi, förenklad RAS
● american foxhound, förenklad RAS
● american waterspaniel, förenklad RAS
● basset bleu de gascogne, förenklad RAS
● basset hound, Anna Uthorn
● black and tan coonhound, förenklad RAS
● ceskoslovenský vlac, förenklad RAS
● cimarrón uruguayo, förenklad RAS
● dogo canario, förenklad RAS
● foxhound, förenklad RAS
● finsk spets, Monica Henriksson
● gammel dansk hönsehund, Agneta Persson
● gonzcy polski, förenklad RAS
● kai, förenklad RAS
● korean jindo dog, förenklad RAS
● kromfohrländer, Elisabeth Rhodin
● otterhound, förenklad RAS
● plott, förenklad RAS
● podenco ibicenco, Elisabeth Rhodin
● posavski gonic, förenklad RAS
● pudelpointer, förenklad RAS
● russkaya tsetnaya bolonka, förenklad RAS
● saarloos wolfhond, förenklad RAS
● slovensky kopov, Elisabeth Rhodin
● tornjak, förenklad RAS
● wetterhoun, förenklad RAS
● österreichische pincher, förenklad RAS
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Beslöt AK att fasställa avelsstrategierna enligt förslag.

Information
§ 127
Per Arvelius
Informerade om kontakter med Svenska Lapphundklubben angående deras hälsoprogram mot
prcd-PRA.
Beslöt AK att kalla klubben till ett möte med Per Arvelius, Helena Rosenberg och Erling
Strandberg för diskussion om listan över genetiskt viktiga individer.
Informerade om arbetet med att ta fram en basal mentalbeskrivning för andra raser än de som
tillhör Svenska Brukshundklubben. En pilotversion beräknas kunna redovisas före årsskiftet.
Rapporterade från EAAPs husdjurskonferens i Barcelona och att Sverige ligger mycket långt
framme när det gäller beteendetester av hundar i större skala.
Karin Drotz
Rapporterade från avelssekretariatets möte med Agria angående deras projekt för
sammanställning av skadestatistik, den s.k. Breed Profile. Agria har utarbetat ett förslag till
kort sammanställning av det viktigaste ur skadestatistiken tänkt att publiceras på Agrias
webbplats. Ytterligare ett möte med Agria är inplanerat under september månad.
Informerade om att flera rasklubbar önskar medverkan från AKs ledamöter vid
avelskonferenser.
Beslöt AK att kalla Svenska Dogo Argentinoklubben till möte om RAS under hösten/vintern.
Britt-Marie Dornell
Informerade om medverkan vid Sydskånska Kennelklubbens uppfödarträff den 18 november.
Helena Rosenberg
Informerade om att hon tilldelas uppdraget som sekreterare i den nya kommittén för hundars
mentalitet.
Rapporterade från telefonmöte med Svenska Älghundklubben angående armbågsledsdysplasi
(ED) hos jämthund. SKK kommer att tillskriva ledröntgande veterinärer gällande SÄKs raser.
Veterinärerna kommer också uppmanas att för hund, oavsett ras, med problem eller kliniska
symptom gällande höft-, armbågsleder, ögon och patella, alltid använda SKKs intyg så att
undersökningsresultaten kommer SKK till handa och blir officiella.
Informerade om pågående arbete med att strukturera information gällande hälsoprogram på
www.skk.se. Informationen blir riktad mot olika användare så som hundägare/valpköpare,
uppfödare, special-/rasklubb och veterinär. Åsa Lindholm skriver informationstexterna.
Informerade om kursen "Hundens evolution, genetik och beteende" vid Stockholms
Universitet där hon ska föreläsa gällande SKKs hälsoprogram.
Informerade om att Breeders’ Corner inte kommer att arrangeras vid HUND 2009.
Ulla-Britt Karlmann
Informerade om sitt besök på NKKs kansli för att ta del av hur ögonresultat registreras i
Norge, där veterinärerna själva lägger in resultaten i databasen.
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Rapporterade från möte med Svenska Boxerklubben ang SKKs svårigheterna att upprätthålla
kontroll av krav på knäledsstatus UA hos utländska avelshundar.
Informerade om ny medarbetare på veterinäravdelningen där Linda Sträng efterträtt Åsa
Agvald, som gått i pension.
Informerade om att SKK nu erhållit en svarsskrivelse från tjeckiska kennelklubben gällande
omregistrering av raserna russkaya tsvetnaya bolonka och bolognese som importerats från
Tjeckien. Fortfarande saknas dock svar på några viktiga frågor.
Åke Hedhammar
Rapporterade från möte i NKUs Vetenskapliga kommitté 2009-08-21. Diskuterades bl.a.
rutiner för överklaganden av undersökningsresultat i Nordiska Röntgenpanelen.
Informerade om kommande möte med Cavaliersällskapet om rasens hälsoproblem.
Informerade om möte med Schäferhundklubben och Försvarsmakten gällande tjänstehundar.
Informerade om deltagande vid Svenska Spaniel- och Retrieverklubbens (SSRK) konferens
2009-11-14. SSRK och dess rasklubbar kommer att få information om de forskningsprojekt
som pågår vid SLU. Vid konferensen deltar också SKKs röntgenavläsare Kerstin Hansson och
Helena Rosenberg.
Påminde om det nyhetsbrev om hundforskning som produceras av SLU och Uppsala
Universitet. Prenumeration kan beställas till e-postadress via http://hunddna.slu.se/.
Monica Henriksson
Informerade om deltagande vid möte angående Försvarets tjänstehundar och vid möte med
Tjänstehundsrådet angående ryggproblem hos schäfer.
Ulf Uddman
Informerade om att SKKs tillsammans med Agria i det gemensamma Forskningsrådet
kommer att besluta om vilka projekt man vill styra medel till.
Informerade om Tjänstehundsutredningens diskussioner angående den statliga
hundverksamhet där försvarets egna uppfödning av tjänstehundar särskilt granskas.
Informerade om att Hans Temrin ersatts av Kenth Svartberg i projektet ”Avel för mentalt
sunda hundar”.
Informerade om att nytt avtal om röntgenavläsning slutits med SLU vilket betyder att Kerstin
Hansson kommer att fortsätta som avläsare.
Informerade om att de nordiska länderna kommer att arbeta för ett gemensamt IT-system med
tillgång till varandras databaser.

Protokoll
§ 128
a) Protokoll från SKK/CS
Förelåg protokoll från CS nr 3 och 4/2009.
b) Protokollsutdrag CS nr 3/2009
Förelåg protokollsutdrag från CS nr 3/2009.
Noterade AK protokoll och protokollsutdrag. AK uppdrog till Ulf Uddman att med
anledning av återremitterat ärende om avstängning av Strinda Veterinärklinik tillskriva NKK i
ärendet. Lades protokoll och protokollsutdrag därefter till handlingarna.
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§ 129
Protokoll och protokollsutdrag övriga kommittéer
a) Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll.
Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna.
b) Förelåg protokollsutdrag från UKK nr 2 2009 och från Disciplinnämndens (DN)
sammanträde 2009-05-07
Noterade AK att protokollsutdragen från UKK behandlats i detta protokoll §§111 och 118
och att DN behandlat det förslag till uttolkning av grundreglernas punkt 2 som AK utarbetat.

§ 130 FCI
Förelåg följande dokument
a) Minutes Scientific Commission Vienna 18-19 April 2009
b) Minutes Standard & Scientific Commissions Vienna 19 April 2009
c) Cirkular 46/2009
d) Radiographic Procedure for Hip Dysplasia Evaluation
e) FCI Requirements for Official Hip Dysplasia Screening
f) Cirkular 48/2009
Noterade AK FCI-dokumenten och lade dem till handlingarna.

§ 131 Pågående ärenden
Förelåg lista över pågående ärenden.
AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden.

§ 132 Kopior för kännedom
Förelåg följande kopior för kännedom.
a) Minnesanteckningar från produktkommitté smådjur AGRIA/SKK 2009-05-05
b) Förslag till uttolkning av grundreglerna
c) Information gällande exportstamtavlor utfärdade av tjeckiska kennelklubben för
hundar av raserna bolognese och russkaya tsvetnaya bolonka
d) Möte gällande rutiner vid konstaterad njursjukdom, 2009-05-14
e) Minnesanteckningar gällande rutiner om projekt ögonstatus, sharpei, 2009-05-27
f) Minnesanteckningar från möte gällande demodikos, 2009-06-17
g) Snabbrapport NKU/AU möte 2009-08-21
Noterade AK dokumenten och lade dem till handlingarna.
Övriga ärenden
§ 133 Fråga om oregistrerade hundars möjlighet att delta vid grytprov
Förelåg förfrågan från Kjell Bräster, chef för SKKs tävlingsavdelning, om möjlighet till
inmönstring av jack russell terriers i syfte att kunna delta vid grytprov.
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Beslöt AK att bordlägga frågan för att inhämta mer information då särbestämmelser om
registrering efter inmönstring inte längre gäller för rasen.

§ 134 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.
§ 135 Mötet avslutas. Nästa möte är 2009-11-11.
___________________________________________________________________________
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
Justerare

