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      Motion 4 - 2016 

Inlämnad av Susanne Öberg Gustavsson, Annika Bromander, Catarina 

Sjödin, Monika Karlsson Thorsell, Pernilla Svedjeby, Annika Hansson, 

Marinette Andreasson, Jeanette Pettersson, Birgitte Damsgaard, Anti 

Lirbank. Boel Fransson, Anette Söderholm och Carin Lingårdh 

Motion angående Uppfödare som avlar i strid med gällande avels- 

och uppfödaretiska regler i SShK. 

Staffet för en enskild kombination blir idag för högt enligt gällande 

regler. 

Förlegade regler som behöver revideras. Det behöver inte vara negativt 

för rasen att en enskild kombination inte följer ALLA regler. 

Bestraffning bör gälla den enskilda kombinationen och valplistan, INTE 

kennellistan och inte heller ett helt år. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att årsmötet beslutar 

att  De avels- och uppfödaretiska reglerna i SShK revideras och att de 

gäller kombination för kombination. 

 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 

Beredning 

Till årsmötet 2016 inkom en motion från 13 personer i avelsregion Väst 

med yrkande att; De avels- och uppfödaretiska reglerna i SShK revideras 

och att de gäller kombination för kombination.  

Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen för ytterligare 

beredning.  
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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 sex regioner tre har inte lämnat 

några synpunkter. Svaren har delvis lämnats av en eller några få personer 

i varje region i en region har 13 personer lämnat gemensamma 

synpunkter. 

Avelsrådet har sammanställt synpunkterna ett där de flesta är emot 

motionen ett par avelsregioner har föreslagit att frågan tas upp på nytt i 

avelsregionerna. Synpunkt finns på att yrkandet i motionen och 

motiveringen inte stämmer överens helt. 

Avelsrådets vill lämna följande synpunkter på motionen. Avels- och 

uppfödaretiska reglerna i SShK och tillämpningen av reglerna är två av 

klubbens styrdokument som båda beslutats av medlemmar utifrån 

tidigare årsmötesbeslut. Eventuella förändringar behöver utredas 

ytterligare. 

I samband med pågående revidering av RAS dokumentet kommer även 

avels- och uppfödaretiska regler att behöva revideras. 

Avelsrådet rekommenderar därför styrelsen att bifalla motionen avseende 

den del som gäller revidering av de avels- och uppfödaretiska reglerna.  

Motionen kommer att tillställas årsmötet 2017 med styrelsens förslag till 

beslut. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 

att avslå motionen 

Styrelsen vill samtidigt informera om att p.g.a. revideringen av RAS 

dokumentet måste även en översyn och revidering av våra avels- och 

uppfödaretiska regler ske. Denna revidering kommer att skickas ut på 

remiss till avelsregionerna för synpunkter. 


