
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid Avelsrådets Telefonmöte den 9/2 2016 
 
�Deltagande: Toril Melangen tf sammankallande, Carina Karlsson, Lisa Nilsson.� 
Ej deltagande adj. Jane Ankarbäck 
���Vid telefonmöte behandlades nedanstående frågor. 
 
��1.Till årsmötet 2015 inkom en motion från Emelie Karlsson och ytterligare 10 medlemmar 
som uttrycker en önskan att SShK ansöker hos SKK om ett 
officiellt hälsoprogram baserat på SH Pre-Test för bekämpning av histiocytärt sarkom hos 
Berner Sennenhund . Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen 
för ytterligare beredning och i enlighet med årsmötets beslut ville styrelsen och 
avelsrådet �efterhöra uppfödares, täckhundsägares och övriga medlemmars synpunkter om att 
införa ett hälsoprogram enligt motionens önskan. ��Svar har inkommit från samtliga regioner. 
Avelsrådet tackar för regionernas arbete att samla uppfödare och täckhundsägare till 
diskussion i denna och många andra frågor. �Sammanfattningsvis kan Avelsrådet se att 
uppfödarna är positiva till SH-pretest på frivillig basis. Och ser det som ett av många verktyg 
i Avelsarbetet. �Dock önskar samtliga regioner att SShK ska vänta med att ansöka om officiellt 
Hälsoprogram nivå 2. �� 
Avelsrådet sammanställer synpunkterna och presenterar dessa för styrelsen. 
Motionen kommer att tillställas årsmötet 2016 med styrelsens förslag på beslut. 
 
2. När kommer uppföljning och utvärdering av Index att ske.�Avelsrådet har kontaktat Sofia Malm 
som meddelar att en utvärdering av de första 7 raserna under 2016. Hon kan i dagsläget inte svara 
mer exakt när under året den kommer att vara klar. Det beror bl.a på hur många andra 
arbetsuppgifter hon får. 
� 
3. Beslut om publicering av SH-pre testade hundar av styrelsen i SShK?� 
Förslaget kom upp på styrelsemöte 2015-05-23 där avelsrådet var representerat av Berndt 
Klingeborn.�Avelsregionerna hade sagt nej till frågan om att testade avelsdjur skulle läggas på 
valplistan och då kom förslaget om frivillighet att publicera testade hundar som alternativ. 
Diskussioner i regionerna finns om fördelar och nackdelar med att göra resultaten på hemsidan 
officiella.  

4. Kritik har riktats mot Avelsrådet att det inte finns protokoll utlagda sedan 2013.�Avelsrådets 
information har uppdaterats på SShK:s hemsida. Senast April 2015. �Då som Information från 



Avelsrådet.�Mer utförliga svar på frågor från regionerna istället för ett kortfattat protokoll. 

Avelsrådet beklagar att det blivit ett missförstånd och kommer fortsättningsvis att publicera 
information som protokoll. 

�5. Statistiken på hemsidan ang. parningar och valpningar. Senaste uppdatering är gjord för 2014. 
2015 kommer så snart uppgifter från uppfödarna kommit in 

.��6.Angående information om Norbergs vinkel och procent avseende ledkulan i förhållande till 
ledskålens bakre kant på röntgenutlåtande från SKK vid avläsning efter HD röntgen? 

SKK följer sedan år 2000 efter beslut vid kennelfullmäktige de bestämmelser/ avläsningsregler 
som gäller hos FCI. 

Norbergs vinkel är ett stöd vid avläsningen men resultatet grundar sig på flera andra bedömningar 
tillsammans.  

Frågan kan ställas till SKK men med bakgrund av reglerna bedömer avelsrådet att en sådan 
förändring av information inte kan göras utan beslut på olika nivåer inom organisationen. 

  

7. Önskemål har inkommit ang. gemensam blodprovtagning Avelsrådet undersöker möjligheten 
att klubben sponsrar blodprovstagning till SH-pretest. �Detta i ett led för att få fler hundar testade 
med resultat.  
 

8. Varför har nordiska resultat på hanar i avel tagits bort?�I dagsläget uppdaterar vi endast de 
svenska hanarnas resultat pga för stor arbetsbörda (tidsbrist) samt kostnaden det medför att kunna 
uppdatera från Danmark. �Men om arbetsfördelningen ändras i framtiden kan frågan återigen tas 
upp.�Norge och Finland är numera gratis och det innebär att det är fritt för alla att hämta 
information.�Rensningen på hanhundslistan. Alla rensade hanar finns kvar i ett Exceldokument 
efter borttagandet. Men att fortsätta uppdatera det (vilket innebär många hanhundar) är idag 
alltför krävande för ansvarig.  
 

9. Avelsrådet fortsatta arbete.  Tillfråga regionerna om förslag på nya ledamöter.� 
 

10. Varför är det bara ett laboratorium Antagen som är godkänt av SShK?� 

Det är bara det som i dagsläget har ett validerat SH-pretest vilket innebär att det är 
tillräckligt utvärderat, så resultatet som testen visar är det som man frågat efter.  

Avelsrådet har i sin information från 2015-04-15 som finns att läsa på hemsidan beskrivit 
närmare om detta. � 

11. Hur kommer avelsrådet att reagera (om hälsoprogrammet inte införs)om en testad tik med 
resultat C paras med en otestad hane?� 



Utifrån att det idag inte finns så många hanar som är testade i Sverige och att det inte finns något 
program (nivå 1 eller 2) kan inte avelsrådet ha några synpunkter på val av lämplig hane om det 
inte finns en testad hane (A eller B) som passar tiken i övrigt. 

�13. Varför samlas inte all information om tumörer och andra kända sjukdomar hos våra raser 
under fliken Hälsa på hemsidan?� 
Avelsrådet kan se över möjligheten till det. 
 
14. Verksamhetsberättelse 2015. 
 
15. Verksamhetsplan 2016 � 

	


