
Avelsrådsmöte 2018-01-15 via skype 

Deltagare: Toril Melangen, Gunilla Törnqvist, Lisa Nilsson, Ute Ruegg, Jane Ankarbäck, Lotta 

Hämäläinen 

Vi gick igenom föregående protokoll/minnesanteckningar från avelsrådsmöten. Inget att tillägga, 

dessa läggs till handlingarna. 

Föregående protokoll från styrelsen: Beslut utifrån avelsrådets förslag att hanhundslistan skall 

kompletteras med en markering som visar vilka hanar som är SH-testade. Dessa markeras med ett 

kryss from 2018. 

Avelsrådet har fått en kopia på mail/skrivelse från en medlem som har synpunkter på innehållet i 

minnesanteckningar från ett avelsregions/uppfödarmöte. Vi återremitterar frågan till avelsregionen 

för hantering vid nästa avelsregionsmöte. 

Avelsrådet granskade förslagen på nytt RAS-dokument för de fyra sennenraserna. Förslagen är klara 

för utskick till avelsregionerna, styrelsen och hemsidan för att få in medlemmarnas synpunkter. 

Synpunkter skall skickas till avelsrådet senast den 24/2. 

Avelsrådet ska skriva verksamhetsplan för 2018 och årsberättelse för 2017, dessa ska skickas till 

styrelsen senast 24/2. 

Hälsoregistret: Vi fortsätter med månadens fråga för att öka intresset för hälsoregistret. Vi lägger ut 

de tidigare månadens fråga på hemsidan vid inloggning i hälsoregistret för att visa exempel på hur 

man söker i registret. Vi ska skicka ut en påminnelse till avelsregionerna om att skicka in uppgifter om 

uppfödda hundar till registret, inte minst uppgift om när hundar dött, även om man saknar 

dödsorsak. 

Valpförmedling: Ett nytt formulär har tagits fram för kullstatistiken. Detta skickas till uppfödaren i 

samband med att kullen anmäls för att få en bättre statistik över födda kullar. Önskemål om en 

hanhundslista även för Grosser diskuterades och det bestämdes att avelsregionen försöker samla in 

befintlig statistik från använda hanar för att se hur materialet kan registreras. 

Det har kommit ett mail/ skrivelse från en medlem hur minnesanteckningar från avelsrådsmöten 

förmedlas. Det har hanterats lite olika i regionerna. Avelsrådet tog beslut om att minnesanteckningar 

skall skickas till alla i regionen som fått kallelse till mötet. 

Inför Jubileumsåret är ett förslag att under året ta upp varje ras i varsitt nummer av Sennenbladet 

ansvariga för tidningen kontaktas om det finns utrymme för det, exempelvis olika korta artiklar om 

raserna alltifrån avel, hälsa, vardagsliv och annat intressant.  

Ta fram förslag på upplägg för SH-test under en rasspecialen i Degerfors. 

Nästa möte föreslås till i slutet av februari då eventuella synpunkter på RAS dokumenten inkommit. 

 

 

 

 

 



 


