
 
 
 

Minnesanteckningar SShKs Avelsrådsmöte den 2 
november 2013 

 
Kallade:  Jane Ankarbäck 
 Berndt Klingeborn 
 Lisa Nilsson 
 Lotta Åhs 
  
Plats: Ragnhildsvik. Tid: 10.00 till senast 17.00 
 
Föredragningslista: 
 
1. Genomgång av föregående minnesanteckningar  
     Ingen kommentar. 
 
2. Styrelsemötesprotokoll från den 14 september  
    Ingen kommentar.  
 
3. Avelsregionernas synpunkter på motionerna 1 och 4 2013 
     Avelsrådet har genomfört en beredning av motionerna för styrelsen 
baserad        
     på svar från avelsregionerna och enskilda medlemmar. 
 
4. SRD-kommitténs beslut angående Berner Sennenhund samt SShKs            
    åtaganden 
     SRD-kommittén beslutade att inte föra in Berner Sennenhund i den 
allmänna  
     delen av regelverket. SShK har åtagit sig att se till att exteriördomarna på 
     SShKs utställningar 2014 speciellt undersöker förekomst av s.k. "öppna 
ögon"  
     hos de utställda hundarna. 
    
5. Tumörprojektet 
    Provtagning av årskull 2013 eller alternativt 2014 kommer att informeras 
om      
    genom utskick till valköpare medlemmar i SShK samt på SShKs hemsida. 
Hur 
    stort bidrag för del av kostnaden för blodprovstagningen som kan 
erbjudas      
    skall utredas. 



     
    "Pre-test" för histiocytärt sarkom kommer att informeras om på 
     avelskonferensen. Testen rekommenderas av avelsrådet för att ligga 
     till grund för en avelsstrategi för avel som minskar förekomsten av  
     tumören hos Berner Sennenhund.  
 
6. Ny ledamot i avelsrådet 
    Elin Ankarabäck har avgått ur avelsrådet på egen begäran. Diskussion 
     fördes om en lämplig ersättare. 
 
7. Ny avelsregionsansvarig i region Östergötland 
    Ute Rüegg föreslagen som ny avelsregionsansvarig. 
 
8. Avelsregion Grosser Schweizer Sennenhund 
    Rapport från avelsregionsmöte den 21 september. 
 
9. Avelskonferens 2013 
    Arrangemanget är under kontroll och avelsrådet ser fram emot en mycket 
    intressant konferens. 
 
10. Slutrapport från projektet "Renal dysplasi hos boxer" 
      Den genetiska bakgrunden till sjukdomen är inte klarlagd. 
Samarbetsprojekt  
      mellan USA och Sverige är på gång. 
 
11. Rapport från hälsosymposium i Schweiz för Berner Sennenhund 
       Fylliga reportage kommer i Sennenbladet.  
 
12. Genetiska Hälsopass MyDogDNA 
       Information om den finska bolaget Genoscoper som erbjuder genetisk  
       screening av samtliga kända genetiska defekter hos hund. SKK avråder 
       för användning av testen då defekterna måste ställas i relation till vilka 
       som förekommer i rasen. 
 
13. Övriga frågor 
      Inga övriga frågor.  
 
Vid pennan 
Berndt Klingeborn 


