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Dagordning:
1.

Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll
Inga synpunkter.

2.

Styrelsemöte den 6 oktober 2012
Inga synpunkter.

3.

Tema Avel i Sennenbladet
Blir omfattande nummer med blandat artiklar och information.

4.

Tumörprojektet
Undertecknad deltog i möte med projektgruppen den 13 november.
En rad i Hälsoformuläret om att rapportera dödsfall av ägaren till
blodtappad hund. Information kommer att läggas ut på SShKs
hemsida. Avelsrådet återkommer med en kostnadsberäkning på
blodprovstagning av årskullar sannolikt födda år 2013 och 2014. Av
de hundar som blodprovats under 2012 är 26 hundar lika med eller
över 7 år. Upp till 100 hundar behövs av den kategorin och under
2013 så kommer blodprovstagning fortsätta på SShKs specialer med
önskemål om att provta hundar som är 6 år och äldre. Hundar som är
yngre kommer också att provtas om så önskas.

5.

Fråga angående att använda hund med diagnosticerad osteochondros
i bogleden i avel
Skall ej användas i avel. Avelsrådet har tidigare uttalat att en sådan
hund inte skall användas i avel.

6.

Avelsregion Grosser:
– Bedömning av röntgenbilder av bogleder utförs inte av SKK
från den 1 januari 2013: Lösningar diskuterades.
– Upprop bogleder: Avelsregionsansvarig för Grosser
kontaktas.

– Rasbeskrivning: Ett förslag har kommit från regionen.
Förslaget används för att redigera de två rasbeskrivningar
som finns, en för SShK och en för SKKs Köpa Hund.
Förslagen presenteras för styrelsen nästa sammanträde för
fastställande.
– Hälsoregister: Hälsoregister sjösätts nu för Grosser.
Information läggs ut på SShKs hemsida
– Möten i avelsregionen: Undertecknad diskuterar frågan med
avelsregionsansvariga
7.

RAS
Uppdatering för Appenzeller och Entlebucher påbörjas i december.

8.

Agrias Rasprofil
Utkast har kommit från Brenda Bonnett. Diagnoserna inte helt
jämförbara med tidigare profiler. Diskussion för med Brenda.

9.

SKKs avelskonferens den 16-17 mars 2013
Lotta Åhs utsågs till att representera SShK

10.

Information om Avelskommitténs protokoll från den 8 oktober 2012.

11.

Övriga frågor
–Berner-Garde: Svenska informatörer utses av Berner Garde.
SShK föredrar att skicka data till en person. Lisbeth Plant
informeras.
– Information om anmälan inkommen till styrelsen från en
hundägare som anmäler SLU för oseriös forskning avseende
avelsindex.
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