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      Motion 1 - 2016 

Inlämnad av Susanne Öberg Gustavsson, Catarina Sjödin, Lisette 

Wallström, Cecilia Mogor, Boel Fransson och Anette Söderholm. 

 Motion angående Register för SH pre-testade hundar som avlidit. 

 Då SH pre-test varit uppe för diskussion genom föregående års motion om 

 att det skulle göras till häsloprogram nivå 2, vill vi upprätta ett register på de  

 SH pre-testade hundar som avlidit i Sverige för att se bärigheten på vår stam. 

 

 Det pratas om SH pre-test och att den är tillförlitlig. De flesta hundar som 

 statistiken baseras på kommer inte från vår avelsbas. 

 

 Vi vill se vad våra SH pre-testade hundar dött av. Är problemet så stort här i 

 Sverige. Med bakgrund av detta kan vi ha en egen bas att använda i vårt avels- 

 arbete. Idag har vi information från andra register. vi kan också se en möjlighet 

 att hitta användningsområden för SH pre-test för vår bas om vi kan se nyttan på 

 vår stam. Då detta inte är marknadsföring torde Antagen inte misstycka. Det 

 finns ett visst ansvar att undersöka och titta på resultatet. 

 

 Flera medlemmar ser detta test som viktigt och vi kan se resultat av detta om vi 

 upprättar ett register, SH pre-test kontra dödsorsak. 

 Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi årsmötet att besluta  

 att upprätta ett register för SH pre-testade hundar som avlidit. 

 

 Styrelsens yttrande 

Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och 

täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med 

motion bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna skall 

ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar 

beslut. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2016 besluta 

att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 

Årsmötet beslutar 

att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 
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      Motion 1 - 2016 

Beredning 

Till årsmötet 2016 inkom en motion från 6 personer i avelsregion Väst med 

yrkande att; Upprätta ett register över SH pre-testade hundar som avlidit. 

Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen.  

Styrelsen har lämnat i uppdrag till avelsrådet att utröna uppfödares och 

täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med tidigare 

motion bifallen på årsmöte den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna ska ha 

möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar beslut. 

Avelsregionerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på motionen. 

Svar har inkommit till Avelsrådet från fem regioner tre har inte lämnat några 

synpunkter. Svaren har delvis lämnats av några få personer i varje region i en 

region har 13 personer lämnat gemensamma synpunkter. 

Avelsrådet har sammanställt synpunkterna och alla avelsregioner anser att det 

befintliga Hälsoregistret är tillräckligt och kan användas för att registrera SH 

pre-testade hundar som avlidit. Synpunkter finns dock på hur sökfunktionerna 

fungerar.  

Avelsrådet rekommenderar därför styrelsen att avslå motionen mot bakgrund av 

att det hälsoregister som redan finns kan användas. 

 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 

att avslå motionen 

 


