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Skypemöte

Toril Melangen

Lotta Åhs

Ute Rüegg

Adjungerande för mötet:

Jane Ankerbäck

Lina Martinsson

● Protokoll
○ justering av protokollet från 2020-11-25 och kan läggas upp på hemsidan

● Enkäten
○ ca 140 svar (antal behöver justeras när vi har kontrollerat att alla som har

svarat är medlemmar)
○ 73,4% positivt/ 26,6% negativt
○ vi skickar ut ett meddelande om att vi tackar för alla svar som har kommit och

vilken tidsplan vi har för nästa stegen (Lina)
○ vi gör om listan till en anonym lista för vidare bearbetning av svaren (Lina)
○ vi sammanställer frågorna som vi behöver besvara (Lina)
○ vi informerar styrelsen om resultatet och stämmer av hur vi ska jobba vidare

mot årsmöte.
● info till avelsregioner/ fb. gruppen

○ God fortsättning
○ inlägg “tack för enkät”
○ Inlägg om kullstatistik, tack till alla som rapportera in, fråga om det har varit

annorlunda tidigare?
○ När nya medlemmar i avelsrådet är bekräftade från styrelsen så gör vi en

presentationsrunda där vi medlemmar i avelsrådet presentera oss.
● Hälsoregistret, valpförmedling/hanhundslista.

○ funkar bra med att tacka för inrapporteringar
○ inga många kullar på valplistan, säkert pga corona-situationen
○ inget speciellt om kennelllista
○ inget speciellt om hanhundslista
○ inget speciellt om SH-lista

● Uppföljning RAS berner och grosser.
○ vi tittar på vad vi ska göra inom uppföljningen.
○ vi fick uttalande om RAS ES/ AS med några ändringar som behövs göras.

Ute gör ändringar och lägger fram det till nästa möte



○ vi ska kolla så ändringen i Berner RAS ang inavelsgrad som skickades in i
somras finns hos SKK. (Ute)

● Övrigt
○ Artikeln om OCD som kommer med i nästa sennenblad
○ Ny mejladress avelsradet@gmail.com ska vidarebefordras till Toril, Lotta, Ute,

Jane, Lina. Webmaster ska meddelas om nya adressen. (Ute)
○ valppriser: vi sammanställa hur priserna har utvecklats utifrån våra egna

erfarenheter och se om det är något att titta på (Ute)
○ vi kollar upp vad max livvärde på valp i försäkringen får vara? Vad blir max

värde i dolda fel försäkring? (Ute)
○ vi skapar en ny chatgrupp på FB när nya medlemmar kommer in så de inte

kan se det som diskuterades innan de blev medlem
● Nästa möte

○ 20/1 kl. 20.00

Avelsrådet/UR
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