
Minnesanteckningar 

Avelsrådet möte 2017-08-02 (via Skype)

Närvarande:
Lotta Hämäläinen
Gunilla Törnqvist
Ute Rüegg
Toril Melangen

1.RAS dokumenten

Berner: Lisa, Lotta och Toril hade ett arbetsmöte i Ljusdal i slutet av maj. Arbetet fortsätter och planen är att få 
till ett utkast som efter genomgång i avelsrådet kan skickas ut till avelsregionerna för synpunkter så snart som 
möjligt.  

Grosser: Gunilla har skickat den senaste uppdateringen som avelsrådets medlemmar läser och kommer med 
synpunkter om ev. ändringar och tillägg innan dokumentet lämnas till styrelsen och sen SKK. I arbetet med RAS
för Grosser har uppfödare och täckhundsägare medverkat vid ett flertal möten.

ES/AS Ute jobbar på nytt förslag för båda raserna.

2. Frågor från IWG den internationella arbetsgruppen för Berner Sennen.

Gruppen har skickat ut frågor till alla länder som är med och är tänkt att vara ett underlag för att bättre förstå 
olika aspekter och förutsättningar på aveln för rasen i olika länder. Frågeformuläret är tänkt att skickas ut en 
gång om året. Svar önskas innan IWG har sitt möte i mitten av September i Orleans. 

3. Frågor från medlemmar

En fråga om navelbråck har besvarats enligt gällande RAS. 
Vi beslutar att vid frågor som inte enkelt går att besvara per telefon så ber vi att få återkomma och gärna tar 
frågorna via mail så det blir ett enhetligt svar.

4. Valplistor, hanhundslista, hälsoregistret.

Månadens fråga i hälsoregistret har försenats av olika skäl bland annat uppdatering från SKK. Förhoppningsvis 
kommer vi kunna få ut den snart.
Hanhundslistan är nu uppdaterad i samarbetet med Lina Martinsson.
Frågetecken om avlidna hundar och kopplingen till hälsoregistret och bernergarde. Ute undersöker med berörda

5. Ekonomisk redovisning av avelskonferensen

Toril kontaktar kassören för sammanställning av utgifter. Tas upp på styrelsemötet i september så att bidraget 
från SKK kan betalas ut.

6. Nya avelsregionsansvariga

Ny ansvarig för Södra Norrland förslag om person skickas till styrelsen.
Ute lämnar sitt uppdrag i Östergötland ingen ny person förslagen i dagsläget.

7. Avläsning av OCD  

Eftersom tidigare kliniker för avläsning av OCD inte är aktuella längre så har det undersökts om annan klinik 
kan utföra detta.
Herrgårdskliniken AB veterinär Ole Frykman har accepterat en förfrågan och kan vara ansvarig för avläsningar 
av röntgenbilder för OCD hos Grosser. 
Gunilla har förmedlat den remiss som då ska användas av klinikerna och följa med bilderna för avläsning. 



Avelsrådet önskar få en kopia av avläsningen, frågan om detta och om eventuellt kontrakt/överenskommelse 
mellan klubben och Herrgårdskliniken ska tas upp på styrelsemöte. 

Avelsrådet/Toril Melangen


