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Minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar/protokoll avelsrådet
- inget att anteckna
Föregående styrelseprotokoll SShk
- inget att anteckna
Verksamhetsplan, Årsberättelse
- Vi skrev ihop båda dokument och lämnar till Karina
Valpförmedling/kennellista aktuella frågor
- i aktuell frågan följer vi linjen som vi hade hittills, men från och med 2020
kommer vi att upplysa om att alla parningar måste följa reglerna INNAN
parningen är gjord, oavsett vilket resultat (utställlning, undersökning,
genetiska tester mm) det gäller.
- Samma förfarande gäller för hanhundsägaren som i detta fall också är
uppfödare.
- Påminner om att kullstatistiken förs för alla raser.
Revidering av avels och uppfödaretiska regler
- Lägger till BPH vid mentalitetstest
- Berner: lägg till text om “ED-index bör överstiga 100” på både tik och
hane
- Anpassa layouten
- Entlebucher: EU undersökning vid godkänd klinik

Uppföljning av avelskonferensen
- Redovisar kostnaderna till SKK för bidrag.

Information om studentarbete UDS
- Det ska bli ett examensarbete ang reproduktion tik. Vi får mer
information. Arbetet ska bli klart till jul.
HS test och uppdatering från Antagene
- Vi skriver en kort kommentar kring Antagenes nyaste siffror på deras FB
till klubbens hemsida och FB.
HSIMS förslag från medlem om föreläsning
- tack för förslaget men detta gjordes redan på avelskonferensen 2019.
Hjälp finns hos avelsrådet via mejl eller FB-chatten SShKs sida.
Bernergarde
- I bernergarde finns t.ex. funktion som att visar hanhunden att den är
tillgänglig för avel. Detta ska vi informera om.
- Tyvärr är det svårt att utbyta data mellan bernergarde och avelsdata/
hälsoregister pga tekniska skäl.
Minnesanteckningar från avelsregioner
- bara 2 anteckningar har kommit in än så länge
- besvarar de frågorna som kom in.
RAS
- RAS ES och AS skickas till avelsrådsmedlemmar för sista översyn och ska
sen lämnas in.
- RAS BS ska uppdateras gällande inavelsgrad.
Övriga frågor
- Kennellista: skicka runt ett mejl och ber alla uppfödare att bekräfta sina
uppgifter samt meddelar att de vill stå kvar, annars tar vi bort de. Vi ska
kolla att alla är medlemmar ca 1 gång om året.
- Grosser:
- Anpassa blanketten OCD-röntgen så det blir enklare att förstå.
Behövs ett följebrev?
- Insamling av OCD-resultat hos avelsrådet: finns resultaten
någonstans, vet alla att de kan skicka in till avelsrådet?
- Hälsoregister: vi vill att styrelsen ta upp diskussionen huruvida
styrelsemedlem/ andra funktionärer i klubben borde rapportera in till
hälsoregister.
Nästa möte
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