Frågor från avels regionträffar 2020

1. BPH, önskan om subventionering samt att BPH förläggs i samband med klubbens
utställningar.
Svar: BPH arrangerade av klubben är redan nu subventionerade. BPH förläggs i
samband med klubbens utställningar när det är möjligt.
2. Uppfödarlistan på hemsidan behöver ses över och göras aktuell. Svar: Mail skickas
till kennlar på listan med fråga om intresse finns att stå kvar.
3. Är nya hemsidan på gång? Svar: Styrelsefråga.
4. Önskemål om att nästa avelskonferens förläggs på en plats dit det är lätt att ta sig
med allmänna kommunikationsmedel.Svar: Vi tar det i beaktande.
5. Förslag på ändring av valpförmedling. Önskemål om att 1 regelverk ska gälla, dvs att
det som gäller för att registrera valp i SKK även ska gälla för att få valpförmedling
hos SShK, det ska inte vara någon skillnad. Svar: Avelsrådet kan inte fatta ett beslut
utan frågan får tas upp till exempel på en avelskonferens.
6. Förslag på ändring av valpförmedling. Varför är hund med G godkänd för avel men
inte för valpförmedling? Svar: Beslutat av uppfödare på en avelskonferens att ett
högre krav ska gälla vid valpförmedling.
7. Ett område har för avsikt att kontakta veterinär för att få hjälp med gemensam
provtagning och ifyllande av SH blanketterna.Svar:Bra initiativ.
8. Funderingar på vad som påverkar fertiliteten? Bravecto? Motion? Bakterier? Osv
9. Stiftelsen för Friskare hundar, ett område undrar om det är möjligt att den kan
bekosta ett fullstatus blodprov ink. borrelia och anaplasma när tikar går tomma?
Svar:Stiftelsen kan svara på detta det finns vissa kriterier.
10. Varför skall inte den som har parningsrätten till hanhunden få samma uppehåll i
valpförmedling som tikägaren? Det är ju oftast en kennel som har parningsrätten.
Bägge har väl lika stort ansvar för själva parningen!?
Svar:Om hanhundsägaren har en kennel gäller samma uppehåll från valpförmedling och
kennellista.

