Minnesanteckningar från SShKs Avelsrådsmöte den 6
april 2013
Deltagare: Berndt Klingeborn
Lisa Nilsson
Lotta Åhs
Jane Ankarbäck, adjungerad
Yvonne Ekstrand, adjungerad
Anmält förhinder: Elin Ankarbäck
Föredragningslista:
1. Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll
Ingen kommentar.
2. Styrelsemöte den 16 februari och 10 mars samt årsmöte den 9 mars
2013
Vid styrelsemöte den 16 februari uppdrog styrelsen avelsrådet att ta fram
ytterligare kliniker för röntgen av bogar hos Grosser Schweizer
Sennenhund samt att ta fram ett upplägg för höstens avelskonferens.
Vid styrelsemöte den 10 mars remitterades skrivelse från Bernt Nilsson
till avelsrådet angående situationen för uppfödare av Grosser i Sverige.
Vid SShKs årsmöte den 9 mars gav årsmötet avelsrådet i uppdrag att
utreda motionerna Nr 1 och 4 (se nedan) och lämna underlag för styrelsepropositioner till årsmötet 2014.
3. Avelskommitténs protokoll från den 21 november 2012
Information till ledamöterna.

4. Tema Avel i Sennenbladet
Avelsrådet konstaterade att avelsnumret blev omfattande och uppskattat.
5. Tumörprojektet
Blodprov kommer att tas från främst Berner 6 år och äldre på SShKs
specialer, men Berner och Grosser som inte provtagits tidigare är också
välkomna. Ett samarbete med Flatcoated Retrieverklubben har initierats.

6. Trakasserier av SShKs funktionärer
Avelsrådet diskuterade det till synes ökande problemet med trakasserier
av funktionärer främst på sociala medier men även per telefon och på
möten. Avelsrådet anser det vara högst olämpligt och kan leda till att
funktionärer avsäger sig sitt uppdrag och svårigheter att rekrytera nya.
7. Avelsregioner Berner Sennenhund
Mötesanteckningar från 4 regioner har översänts till avelsrådet. Flera
regioner har lämnat synpunkter på fråga från SRD-kommittén. Avelsrådet
utformar svar på de frågor som ställts till avelsrådet.
Lisa har avsagt sig uppdraget som avelsregionsansvarig för region Södra
Norrland. Regionen föreslår Lotta Hämäläinen som ny
avelsregionsansvarig. Avelsrådet kommer att föreslå styrelsen att tillsätta
Lotta.
Susanne Gustafsson Öberg uppdrogs att skriva om SKKs nya köpeavtal.
8. Avelsregion Grosser Schweizer Sennenhund
Adjungerad till denna punkt avelsregionsansvarig Grosser Yvonne
Ekstrand.
– Kliniker för bedömning av bogleder
Avelsrådet har styrelsens uppdrag att utreda behovet av ytterligare
kliniker för bedömning av bogledsröntgen förutom de två kliniker
som är vidtalade. Avelsrådet utreder behovet i olika delar av landet
och lämnar ett förslag till styrelsen.
– Skrivelse från Bernt Nilsson
Avelsrådet har styrelsens uppdrag att behandla skrivelsen och dess
förslag på åtgärder angående Grosser. Avelsrådet diskuterade
förslagen i skrivelsen och utformar ett svar till styrelsen.
– Årsmötesmotion 1
Motionen önskar bl.a. att för Grosser skall kennellistans krav på två
kullar ändras till en kull. Avelsrådet tillfrågar uppfödarnas om deras
syn på detta och utformar ett svar till styrelsen.
– Hälsoregister

Det nyinrättade Hälsoregistret för Grosser önskar att hundägare,
uppfödare och täckhundsägare för in uppgifter i registret. Rasen är
liten men varje uppgift ger mer information om rasens hälsa.
– Möten i avelsregionen
Det har varit svårt för avelsregionsansvarige att få Grosser
intresserade att komma på regionsmöten. Yvonne och Berndt
planerar ett möte i höst.
9. Årsmötesmotion 4
Motionen önskar att SShK erbjuder parningskontrakt med extra
åtaganden för parterna. Motionen sänds ut till avelsregionerna och läggs
ut på SShKs hemsida. Synpunkter lämnas till avelsrådet.
10. Avels- och uppfödarkonferens 2013
Avelsrådet har styrelsen uppdrag att ordna en avelskonferens i höst.
Berndt börjar utforma ett program och hör med styrelsen om en lämplig
plats för konferensen.
11. RAS för Appenzeller och Entlebucher Sennenhund
Arbete med RAS påbörjas under våren. Utkast presenteras för
medlemmarna under sommaren.
12. Rapport från SKKs avelskonferens 16–17 mars
Lotta rapporterade från SKKs avelskonferens. Konferensen var mycket
bra.
13. Förfrågan om Berner Sennenhund och Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar (SRD)
Förfrågan är utskickad till avelsregionerna, Sennenbladet och SShKs
hemsida.
14.Hälsosymposium i Schweiz för Berner Sennenhund 20.8–1.9 2013
Lisa och Berndt deltar i konferensen som SShKs representanter.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Vid pennan
Berndt Klingeborn

