
 

Avelsrådsmöte SShK 17/7 kl. 10-17, fysiskt möte i SKK:s lokaler 

Minnesanteckningar  

Deltagare: Toril Melangen, Ute Ruegg, Gunilla Törnqvist, Jane Ankarbäck, Lotta Hämäläinen 

 

1. För att vara med på kennellista och ha valpförmedling måste medlemmen följa SShK avels- 

och uppfödaretiska regler.  

a. Vi diskuterade förtydligande av reglerna, förtydligandet finns i eget dokument. 

b. Utländsk hane är en utländsk registrerad hane utan svenskt registreringsnummer.   

c. Toril mailar och frågar SKK hur avelsrådet ska agera vid brott mot SKK:s grundregler.  

 

2. Aktuella frågor från medlemmar: 

a. Fråga om resultat från Nordiska panelen. Vi tar frågan vidare till styrelsen. 

b. Vi har fått frågor om lämpliga kombinationer och vill förtydliga att avelsrådet inte ger 

råd i sådana frågor. 

c. Vi diskuterade ett aktuellt fall om uppehåll från kennellista och valpförmedling. Vi 

förtydligade vårt ställningstagande som skickas till medlemmen. 

 

3. Arbetsfördelning inom avelsrådet för att undvika dubbelarbete: 

a. Toril hanterar frågor runt hälsa. Ute hanterar frågor runt Appenzeller och Entlebucher 

och Gunilla frågor runt Grosser. Lotta hanterar frågor runt Berner men då de ibland 

är många säger Lotta till om hon vill ha hjälp av någon annan i avelsrådet. Vi 

kontrollerar mailen minst varannan dag. Svar till medlemmarna inom 2 veckor.  

b. Ute skapar en ny mailadress till avelsrådet för kommunikation med medlemmarna 

samt skapar ett autosvar som ger medlemmarna uppgift om hur snabbt de kan 

förvänta sig svar från avelsrådet. Vi använder den befintliga mailadressen för intern 

kommunikation. Vid meddelande om påföljd för en medlem skickar vi alltid kopia till 

styrelsen för kännedom.  

 

4. Motioner för hantering hos avelsrådet: 



a. Motion 1 - Register för hanhundar godkända för avel: 

Vi diskuterade ett förslag som vi skickar ut till avelsregionerna för synpunkter. Ute 

författar förslaget.  

b.  Motion 3 – Avelsstoppet för 30 valpar 

Toril förbereder ett utskick till avelsregionerna för synpunkter 

c. Motion 4 – Motion angående remissrutiner 

Lotta skickar ut motionen till avelsregionerna för synpunkter. 

 

5. Hälsoprogram Appenzeller och Entlebucher – Fortsatt översyn av hälsoprogrammen för 

korthåren. Målet är att främja aveln. Ute formulerar ett förslag som stäms av med styrelsen 

och skickas ut till regionen och sedan till SKK.  

 

6. Uppgifter inför hösten 

a. Vi planerar att ta fram en hälsoenkät. 

b. Löpande skicka ut material till avelsregionerna för att öka kunskap och främja 

diskussioner. 

 


