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SKK/AK nr 4-2019
2019-09-11
§ 96 - § 127

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2019-09-11.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson (ordf.), Kerstin Andersson, Kjell Andersson, Maria Dahlberg,
Elisabeth Rhodin och Lena Vikmång.
Adjungerade:
Anne Bucksch, Anna Björklund, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena
Skarp och Petra Waleij.
Anmält förhinder:
Patrik Cederlöf, Maija-Leena Eloranta och Åke Hedhammar
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 96 Sammanträdet öppnas
Ordförande Bengt Pettersson hälsade ledamöter och adjungerade välkomna och
förklarade mötet öppnat. Ordförande välkomnade särskilt SKKs vikarierande veterinär
Anna Björklund till kommittémötet.
§ 97

Val av justeringsperson

Kerstin Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 98

Fastställande av dagordning

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes den
dagordningen.
§ 99

Föregående protokoll
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I protokoll AK 3-2019 § 75 b beslutade AK att se efter om det finns möjlighet för
breton att få index för HD från och med 2020. Sofia Malm hade sett över rasens
förutsättningar och varit i kontakt med special- och rasklubb. Breton kommer att få
tillgång till index för HD som verktyg från januari 2020.
I § 80 vill SKK/AK tillägga att det är en fördel att vid insamlande och frysning av sperma
för framtiden även samla blod från de aktuella hanhundarna. Blod kan vara av
betydelse längre fram i tiden för tester innan användning av den sparade sperman.
Efter ovan noteringar lades föregående protokoll till handlingarna.
§ 100 Bordlagda ärenden
Arbetet med nya raser och raser som väntar på hantering av sin ansökan om att
stambokföras inom SKK. Frågan är bordlagd i väntan på återkoppling från SKKs
centralstyrelse.
§ 101 Ekonomisk rapport
SKK/AK hade inget att erinra gällande det ekonomiska läget. Kommittén noterade att
delar av kommitténs budget disponeras av projekt som verkställs av SKKs avdelning för
avel och hälsa på uppdrag av kommittén.
§ 102 Arbete med svenska stövare
Kommittén har en tät dialog med Svenska stövarklubben gällande de svenska
stövarraserna och dess framtid. Den traditionella jakten med stövare på hare och räv
har haft en nedåtgående trend i Sverige vilket resulterat i att efterfrågan på
stövarvalpar minskat och registreringssiffrorna för de svenska stövarraserna har gått
ner.
Under året har fysiska möten med Svenska Stövarklubben ägt rum. Till dagens
kommittémöte fanns välskrivna minnesanteckningar som vittnade om ett positivt och
konstruktivt möte mellan stövararbetsgruppen och specialklubben. Stövarklubben
undersöker möjligheterna att öppna stamböckerna för svenska stövare mot ett annat
land med liknande stövare med samma jaktsätt och liknande utseende. SKK/AK är
positiv till ett samarbete över landsgränsen när syftet är att öka den genetiska
variationen inom stövare.
Klubben hade sedan förra mötet bland annat tagit fram en projektplan för arbetet där
projekttiden har satts till 2019-2023, med start juni 2019. Upptagna raser inom
projektet är gotlandsstövare, smålandsstövare, schillerstövare och hamiltonstövare.
Som mål för projektet har angetts att ”Inom upptagna raser öka den genetiska
variationen för att minska risken för inavelsdefekter.”
Under mötet diskuterades mål, syfte och vilka utmaningar som följer med projektet.
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SKK/AK konstaterade att specialklubben arbetar på ett förtjänstfullt sätt med frågan.
Kommittén kommer kontinuerligt att följa upp projektet med en hållbar avel av
svenska stövare.
§ 103 Brakycefala raser
a) Rapport
Helena Skarp rapporterade om det pågående arbetet med att förbättra hälsan
hos brakycefala raser.
b) Hälsoprogram
SKKs avelskommitté har under året beslutat om hälsoprogram för raserna
mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier. Hälsoprogrammet
är på nivå 1, central registrering, och avser registrering av
undersökningsresultat för andning och temperaturreglering.
Införandet av hälsoprogrammet har hela tiden kommunicerats med berörda
special- och rasklubbar och i början av augusti gjordes ett informerande utskick
till uppfödare av de aktuella raserna. Punkterna andning och
temperaturreglering har lyfts fram och registreras i och med hälsoprogrammet
eftersom det är funktioner som påverkar hundarna väldigt mycket.
Det finns inga krav kopplade till hälsoprogrammet utan det är en möjlighet att
låta undersöka sin hund och resultatet registreras i SKKs register.
Undersökningsmöjligheter för att få ett registrerbart resultat för andning och
temperaturreglering kommer att äga rum i hela Sverige. Första tillfället var i
augusti och närvarande hundägare och veterinärer var positiva till
undersökningen och syftet med den.
Vid införande av ett hälsoprogram är det av stor vikt att special- och rasklubbar
har tagit till sig information gällande programmets syfte och målet med att nå
förbättrade resultat till förmån för hundarnas hälsa. En specialklubb har det,
från SKK/CS, delegerade ansvaret för en ras och ska enligt stadgar främja avel
av mentalt och fysiskt sunda rashundar. Stadgar för specialklubb såväl som för
rasklubb stipulerar att klubben ska lämna information och råd i avelsfrågor i
enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
SKK/AK har tidigare beslutat att det nyligen införda hälsoprogrammet ska
utvärderas efter 2020. Det är viktigt att många hundar undersöks inom ramen
för hälsoprogrammet så att det finns ett bra underlag inför utvärderingen
c) Anvisningar vid överklagan av intyget för andning och temperaturreglering
I likhet med övriga hälsoprogram ska det vara möjligt att överklaga ett resultat
av undersökning av andning och temperaturreglering. Denna möjlighet finns
inte inskriven vid nuvarande formulering av hälsoprogrammet.
SKKs avelskommitté beslutade att uppdra åt SKKs kansli att formulera
anvisningar för överklagande i linje med befintliga överklagansförfaranden för
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liknande hälsoprogram.
d) Inventering brakycefala raser
Det nordiska initiativet att inventera raserna bostonterrier, engelsk och fransk
bulldogg samt mops är en del i SKKs arbete mot exteriöra överdrifter för att
därmed förbättra hälsoläget i dessa raser. Den praktiska delen där hundar har
beskrivits kliniskt av veterinär och exteriört av exteriördomare är nu avslutad
och över 300 hundar har deltagit. De deltagande hundägarna har varit mycket
positiva till inventeringen och de olika testerna och många gånger uttryckt att
det är positivt att SKK gör något för att hjälpa raserna.
SKK/AK gick igenom statistik över deltagande hundar fördelade på ras.
e) SKK/AK tog del av ett ambitiöst examensarbete inom ämnet brakycefala raser
”Genetisk variation i gener associerade med brakycefali hos hund”.
f) RAS-revidering för engelsk bulldogg
SKKs avelskommitté diskuterade den stundande revideringen av RAS för
engelsk bulldogg som klubben ska genomföra. Då rasen har varit projektras för
kommittén relativt nyligen diskuterades möjligheten att vara klubben behjälplig
i RAS-revideringsarbetet.
SKKs avelskommitté beslutade att en AK-ledamot ska finnas tillgänglig för
klubben. Lena Vikmång ska vara klubbens kontaktperson under RASrevideringsprocessen.
§ 104 Dispensansökan cavalier king charles spaniel 1
Det förelåg en ansökan från en uppfödare som önskar dispens för avel på sin cavalier
king charles spanieltik vars far enligt ansökan har konstaterat blåsljud på hjärtat före
fem års ålder. Hanen är utländsk, varför hans blåsljud inte är registrerat i SKKs databas.
Tiken är endast fyra år och saknar därmed intyg från hjärtundersökning utan
anmärkning vid fem års ålder
SKK/AK gick igenom det inkomna materialet inklusive specialklubbens yttrande.
Hundägaren anför att tiken beräknas vara närmare sex år om hon paras efter
femårsintyget då hon har glesa löp.
Kommittén kunde inte se att tikens ålder är anledning nog till avsteg från rasens
hälsoprogram. Kommittén konstaterade vidare att det inte är i enlighet med
hälsoprogrammet att använda hund i avel vars ena eller båda föräldradjur får blåsljud
före 5 års ålder. SKK/AK beslutade att avslå dispens och konstaterade att tiken inte
ska användas i avel.
§ 105 Dispensansökan cavalier king charles spaniel 2
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Det förelåg en ansökan från en uppfödare som önskar dispens för avel på sin cavalier
king charles spanieltik vars mor saknar intyg på hjärtundersökning utan anmärkning
efter fem års ålder
SKK/AK gick igenom det inkomna materialet inklusive specialklubbens yttrande.
Kommittén beslutade att inte bevilja avsteg från hälsoprogram för cavalier king charles
spaniel. Tikens mamma saknar intyg på hjärta ua. efter fem års ålder och det medför
att tiken själv inte kommer att kunna tas i avel utan ett eget undersökningsresultat
utan anmärkning efter fyllda fem år.
SKK/AK beslutade att avslå dispens.
§ 106 Dispensansökan dobermann
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 hanhund med HD grad A. Nuvarande hälsoprogram stipulerar
registreringsförbud för avkomma till föräldradjur som är behäftad med
höftledsdysplasi.
SKK/AK tog del av tikens hälsotestresultat, uppfödarens motivering samt yttrande från
special- och rasklubb.
Både SKK/AK och specialklubben ser positivt på tikens genomförda
hälsoundersökningar samt att både MH och MT har genomförts. Dock finner man inte
skäl nog för att bevilja dispens för avel.
Rasen kommer att få tillgång till index från och med 2020 och parning kan då vara
aktuell utan dispens men tillsammans med en hane med högt HD-index, gärna en
svensk hane för en säkrare familjebild. Dessutom är tiken endast tre år och kan mycket
väl tas i avel efter årsskiftet då hon även har möjlighet att få ett registrerat resultat av
DCM i enlighet med det hälsoprogram som börjar gälla för rasen från 2020-01-01.
SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från specialklubb, att avslå dispens.
§ 107 Dispensansökan insemination kelpie
Det förelåg en ansökan från uppfödare om dispens från SKKs registreringsregler för att
genomföra insemination med semin från en australian kelpiehane boende i Australien
som inte innehar HD-resultat avläst i Sverige.
Enligt hälsoprogram för australian kelpie ska föräldradjur ha känd höftledsstatus före
parning samt vara fria från HD för att användas i avel.
Ansökningar av den här typen behandlas alltid av SKKs avelskommitté som inhämtar
yttrande från special- och rasklubb. I de raser då utländska avelsdjur används frekvent
är det olyckligt att hälsoprogram ligger på nivå 3 då det försvårar användningen av
utländska hanar avläst HD i enlighet med FCIs regelverk. Nivåsänkning av
hälsoprogrammet skulle underlätta användning av semin såväl som parning med
utländska hanhundar.
Kommittén konstaterade att special- och rasklubb har ställt sig positiva till ansökan.
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SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från special- och rasklubb, att bifalla
ansökan.
§ 108 Surrogattik
SKK/AK har mottagit en skrivelse från en uppfödare som undrar hur SKK ställer sig till
embryotransfer, placering av ett befruktat ägg i en annan tiks livmoder, och om en
sådan kull skulle vara möjlig att registrera.
Kommittén förde en kort diskussion om den eventuella nyttan med att frångå det
naturliga fortplantningsförloppet och kunde inte se att det finns behov av att
penetrera frågeställningen djupare i dagsläget. Kommittén förordar vid alla tillfällen
det naturliga förloppet med insemination som undantag då veterinär så finner
lämpligt. Diskussionen om surrogatmödrar hos hund bör föras på rasnivå och
kommittén diskuterar inte vidare enskilda fall eller frågeställningar rörande enskilda
kombinationer.
§ 109 Möte gällande DCM – dobermann
SKK/AK har tidigare i år beslutat att bjuda in Svenska Dobermannklubben, SDK, samt
specialklubb Svenska Brukshundklubben till ett möte för att diskutera de
administrativa rutinerna vid införande av hälsoprogram avseende DCM hos
dobermann. Även hjärtspecialist från SLU kommer att bjudas in till mötet som planeras
äga rum senare i höst.
Kommittén hade fått en förfrågan från Svenska Grand Danoisklubben om att få delta i
möte med tillsammans med SDK då även grand danois arbetar med hjärtproblematik.
Arbetet med DCM hos grand danois är i en annan fas och ett eventuellt hälsoprogram
för den rasen skulle inte baseras på precis samma screeningförfarande. Vid det
kommande mötet ska primärt de administrativa rutinerna för införande av
hälsoprogram för dobermann diskuteras och inte själva sjukdomen eller
undersökningen. SKK/AK beslutade därför att det inte är lämpligt att SGDK närvarar vid
höstens möte.
§ 110 Önskemål om föreläsare
SKK/AK får in en del önskemål från klubbar om att hålla föredrag på medlemsmöten
och konferenser. Kommittén ser positivt på det stora intresset för information och
utbildning men kommitténs ledamöter har inte möjlighet att resa ut till alla klubbar
som inkommer med förfrågningar men försöker att åka när det finns utrymme i
kalendern. SKK/AK hoppas att ras- och specialklubbar har uppmärksammat att det
finns inspelade filmer inom områden som index, ledavläsning med fokus på ED och
DNA-tester att tillgå på SKK Play och en uppsjö av artiklar och lättlästa texter om avel
och sjukdomar på skk.se. Det finns även en stor numerär avelsfunktionärer i både
special- och rasklubbar som genomgått centrala avelsfunktionärsutbildningar, deltagit i
centrala avelskonferenser och besitter stor kunskap inom flera områden inom
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avelsfrågor. Klubbarna kan med fördel ta kontakt med varandra för att dela kunskap
och erfarenhet.
SKK/AK hade mottagit förfrågan från Svenska Vorstehklubben om föreläsare på
avelskonferens 2020. Kommittén återkopplar till klubben och kan troligtvis närvara
med en föreläsare.
Kommittén hade mottagit förfrågan från Svenska chodský pesklubben om hjälp med
föreläsning om DNA-tester med mera. Lena Vikmång har möjlighet att hjälpa klubben
vid det angivna datumet.
SKK/AK hade mottagit en förfrågan från Svenska Pudelklubben om föreläsare till
klubbens avelskonferens under hösten. Tyvärr har ingen i kommittén möjlighet att
närvara.
I sammanhanget diskuterade SKK/AK rimlig ersättning för föreläsaruppdrag. Det finns i
nuläget inga generella rekommendationer för ersättning för föredragshållare i
avelsfrågor utan respektive klubb får höra efter vid bokning av föreläsare.
§ 111 Önskemål om hjälp med enkät
Specialklubben för Bearded Collie har skickat en förfrågan om stöttning i att ta fram
och genomföra en hälsoenkät.
SKK/AK beslutade att Maija-Leena Eloranta ska vara specialklubben behjälplig.
§ 112 Föredrag av FCIs ordförande
SKK/AK har tagit del av ett öppet föredrag av FCIs ordförande om rashundar och
blandrashundars hälsa. I föredraget refererar han till delar av en studien Frequency
and distribution of 152 genetic disease variants in over 100,000 mixed breed and
purebred dogs (Jonas Donner et al. 2018) som genomförts av bl a forskare från
Genoscoper och Wisdom health; två stora DNA-testlaboratorier.
FCIs ordförande har valt att nämna de delar av studien som, taget ur sitt sammanhang,
talar till fördel för rashundar och drar bland annat slutsatsen att två tredjedelar av
rashundar är ”genetically completely healthy” eftersom de inte har någon av de
mutationer som ingår i studien.
Med anledning av föredraget önskar SKK/AK förtydliga att autosomalt recessiva
mutationer som de som ingår i studien ofta förekommer i relativt låg frekvens. Det
som orsakar de vanligare hälsoproblemen hos våra hundar är i första hand sjukdomar
med komplex nedärvning (såsom cancer, HD, allergier osv). Det går således inte att,
baserat på den aktuella studien, dra slutsatser om det generella hälsoläget hos varken
rashundar eller blandraser.
Vidare noterade SKK/AK att man i studien slagit samman rashundar i en gemensam
grupp, vilket gör det svårt att få relevanta siffror för frekvenser avseende mutationer
som i många fall är rasspecifika och således förekommer i vissa raser men inte i andra.
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SKK/AK konstaterade sammanfattningsvis att studien har en hel del begränsningar och
att den tolkning av studien som FCIs ordförande framför i sitt föredrag är olycklig.
§ 113 Färg hos vorsteh
Uppfödare av vorsteh har inkommit med en skrivelse gällande ett utställningsresultat
där en strävhårig vorsteh diskvalificerats på grund av fel färg. Uppfödarna vill ha
klarhet i om domslutet var korrekt och hur färgangivelser i raskompendium ska tolkas.
SKK/AK är ansvarig för SKKs registreringsregler där färgbeteckningar för rasen framgår.
I övrigt har kommittén ingen kommentar till frågeställningarna i skrivelsen som gäller
definitioner av färg och teckning utan hänvisar åt SKKs domarkommitté att besvara
skrivelsen.
§ 114 Skrivelse från specialklubb
En specialklubb har inkommit med en skrivelse gällande en rasklubbsordförande som
inte följer rasklubbens avelsrekommendationer vilket specialklubben tycker är
olämpligt. Specialklubben anser att det är av stor vikt att klubbarnas funktionärer följer
de rekommendationer de förväntar sig att övriga uppfödare ska följa.
SKK/AK tar inte ställning till enskilda personers lämplighet utan det är snarare en fråga
för SKKs föreningskommitté om specialklubben önskar synpunkter i den
föreningstekniska frågan. SKKs avelskommitté kan heller inte se att den angivna
parningen strider mot rasklubbens avelsrekommendationer utan de intyg som
rasklubben önskar fanns innan parning genomfördes.
§ 115 Inavelsgrad
På flera ställen i SKKs texter finns rekommendationen att inavelsgraden för en
kombination inte ska överstiga 6,25 (beräknat över 5 generationer). I SKK Avelsdata
avrundas tal till endast en decimal när inavelsgrad anges för kullar vilket innebär att en
inavelsgrad på 6,25 i Avelsdata kommer att visas som 6,3. Detta har visat sig kunna
leda till förvirring för en del av de som hanterar rasklubbarnas valphänvisning, där ett
krav för hänvisning ofta är att kullens inavelsgrad understiger 6,25 %, i enlighet med
SKKs rekommendationer.
SKK/AK uttryckte att det bästa vore om det gick att utöka till två decimaler i Avelsdata
men kommittén har förstått att det kräver stor handpåläggning och mycket tid av SKKs
IT-avdelning och ska därför försöka se till att det ändras i texter på skk.se från 6,25 till
6,3.
§ 116 Hälsoprogram för welsh corgi cardigan
Svenska Welsh Corgi Klubben har inkommit med en ansökan om att rasen ska få
central registrering (hälsoprogram nivå 1) av DNA-testresultat för ögonsjukdomen
rcd3-PRA.

SKK/AK nr 4-2019
2019-09-11
Sida 9/12

Klubben anger att sjukdomen finns i rasen och att det finns behov av att samla DNAtestresultat centralt efter att klubben själv har handhaft dessa sedan 1999. Ett
hälsoprogram för att hjälpa uppfödare att kunna använda sig av testade hundar i avel
är helt i linje med de rasspecifika avelsstrategierna för welsh corgi cardigan.
SKK/AK beslutade att bevilja central registrering, hälsoprogram på nivå 1, av DNAtestresultat för rcd3-PRA. Hälsoprogrammet innebär inga krav för avel med rasen och
kan således träda i kraft omedelbart. Resultat där provtagningen gått korrekt till och
där erforderliga uppgifter finns kan läggas in i SKKs databas retroaktivt.
§ 117 Rasspecifika avelsstrategier, RAS
a) Diskussion om taxryggar samt RAS för tax
SKK har under ett antal år haft en dialog med Svenska Taxklubben gällande
ryggröntgen av tax. SKK tillsatte i början av perioden en arbetsgrupp med
representanter från SKKs avelskommitté bestående av bland annat
veterinärmedicinsk expert och genetiskt sakkunnig. Vetenskapligt material och
klinisk data från försäkringsbolag gicks igenom tillsammans med rapporter från
de nordiska ländernas taxklubbar. Arbetet resulterade i ett förslag till central
registrering av röntgen av taxryggar. Det skulle inte vara någon tvingande
åtgärd utan en möjlighet för hundägare att få sin hunds resultat från
ryggröntgen registrerat hos SKK (innebärandes hälsoprogram på nivå 1).
Arbetsgruppen presenterade förslaget för klubben 2017. I en svarsskrivelse
meddelade Svenska Taxklubben att man inte är intresserad av hälsoprogram
baserat på ryggröntgen och avsåg istället att arbeta med enkätundersökningar i
samband med uppdateringen av RAS och värdering av den publicerade
forskningen i ämnet.
RAS för tax har skickats in till SKK. I dagsläget kan granskning inte påbörjas
eftersom diskussionen om hur taxens rygghälsa ska förbättras fortfarande
pågår. Den processen behöver bli klar, så att rasklubben i sin avelsstrategi kan
ta hänsyn till utgången av diskussionen. Frågan kommer att lyftas på det möte
som kommittén (genom arbetsgruppen för tax) kommer att kalla klubben till
under hösten. Sedan kan texten i RAS färdigställas av klubben, förankras bland
medlemmarna och därefter kan granskningsprocess påbörjas hos SKK.
b) RAS inkomna för granskning
 Engelsk springer spaniel, Elisabeth Rhodin
 Gotlandsstövare, Elisabeth Rhodin
 Finsk stövare, Elisabeth Rhodin
c) RAS för fastställande
 Faraohund, Elisabeth Rhodin
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 Cao da serra da estrela, Elisabeth Rhodin
 Belgisk vallhund, Kerstin Andersson
AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS.
§ 118 Utbildning
a) Avelskonferens 2020
Den 21-22 mars 2020 äger SKKs avelskonferens rum. Konferensen äger rum i
Stockholmstrakten och vänder sig till avelsfunktionärer och styrelsemedlemmar
i special-, ras-, och avtalsanslutna klubbar. Arbetsgruppen för avelskonferensen
visade ett preliminärt schema för konferensen med intressanta rubriker och
föreläsare. Anmälan och information kommer på skk.se under oktober.
b) Diplomerad avelsfunktionär 2020
Den 1-2 februari äger helgkursen för avelsfunktionärer rum i SKKs lokaler i
Rotebro. Helgkursen riktar sig till avelsfunktionärer och har ett begränsat
deltagarantal för att främja bra diskussionsklimat. Anmälan och mer
information kommer på skk.se under oktober.
c) Hjärtföreläsning
Den 21 oktober kl. 18 håller Anicura Albanos hjärtspecialister en föreläsning om
olika hjärtsjukdomar hos hund. Kvällsföreläsningen är kostnadsfri och alla
medlemmar i SKK-organisationen är välkomna.
§ 119 SKKs utvecklingsfond
SKK har mottagit ansökningar från tre projekt om medel från SKKs utvecklingsfond
inom det område som SKK/AK förvaltar. Ansökningar har inkommit från projekt för
multiscreening av irländsk varghund, genetisk jämförelse av den historiska och den
nutida lapphundspopulationen samt pilotstudie gällande genetisk variation hos svensk
lapphund.
SKK/AK beslutade att bordlägga ansökningarna till ett senare möte för att bättre kunna
fördela de disponibla ekonomiska medlen.
§ 120 Information från AG-ES
Helena Skarp rapporterade kort om pågående arbete inom Arbetsgruppen för att
främja exteriör sundhet, AG ES. Precis som tidigare pågår en del arbete och
förberedelser inför SDHK, SKEB och SBtKs domarkonferens för exteriördomare i
november. Avelskommittén tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppens
senaste möte.
§ 121

Information från ledamöter och adjungerade
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Petra berättade att SKK nu har registrerat närmare 400 kullar online vilket är glädjande
och underlättar för aveldelningen i fråga om personella resurser.
Lena Vikmång rapporterade kort från Svenska Älghundklubbens avelskonferens i
somras där hon pratade om avelsfunktionärens roll.
Sofia Malm, Helena Frögéli och Anne Bucksch har deltagit på delar av International
working dog conference som hölls i Stockholm under första dagarna i september.
Konferensen samlade forskare och tjänstehundsintresserade deltagare från hela
världen och temat för året var ”Speaking one language: dogs, handlers, programs and
researchers”.
Sofia Malm, Helena Skarp och Åke Hedhammar har deltagit som föreläsare i 2nd
International Conference of Kennel Clubs, en internationell konferens med tema DNAtester som arrangerades av SKK.

§ 122 Protokoll och protokollsutdrag
 CS 3-2019
 CS 4-2019
 DK 3-2019
 FCI Minutes General Committee maj 2019
 AG ES minnesanteckningar 3-2019
 AG ES minnesanteckningar 4-2019
 Protokollsutdrag från CS 3-2019 gällande arvoden för funktionärer
SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.
§ 123 Inför KF 2019
SKK/AK gick igenom CS formulerade svar på de motioner som rör kommitténs område.
Kommittén har berett 4 motioner inför årets Kennelfullmäktige.
§ 124 Kopia för kännedom
 Uttalande från 2nd International Conference of Kennel Clubs 25-27 June 2019
 Artikel forskning och framsteg från varg till hund
 Riktlinjer för erkännande av nya raser – dokument producerat av SKK/AK och
skickat till SKK/CS
§ 125 Nästkommande sammanträde
Nästkommande sammanträde äger rum 6 november 2019.
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§ 126 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.
§ 127 Sammanträdets avslutande
Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna för ett produktivt kommittémöte
och avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,
ordförande

Kerstin Andersson,
justerare

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

