SShKs Avelsrådsprotokoll den 21 maj 2011
Kallade:

Jane Ankarbäck
Elin Ankarbäck
Berndt Klingeborn
Lisa Nilsson
Gunilla Odenfelt
Lotta Åhs

Plats: Scandic Uppsala Nord. Tid: 10.00 till senast 16.00.
Dagordning:
1.

Genomgång av föregående avelsrådsprotokoll
Inga synpunkter.

2.

Årsmöte och styrelsemöte den 12 mars 2011
Genomgång av protokollen.

3.
Införande av avelsindex för Berner Sennenhund den 1
januari 2012
Diskussioner pågår med SKK om avelsindex
införande. Bör
vara klart under juni månad.
4.

Förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler
Styrelsen lämnar synpunkter vid nästa
styrelsemöte. Skickas sedan ut för synpunkter
till avelsregionerna och för de små raserna
Entlebucher och Appenzeller till rasernas
uppfödare och täckhundsägare. Förslaget läggs ut
på SShKs hemsida samt information om avelsindex.
Ett Nyhetsbrev skrivs som publiceras i
Sennebladet.

5.

Uppföljning och omarbetning av RAS för samtliga raser
Uppdaterad RAS för Berner skickas ut till
regionerna och läggs ut på SShKs hemsida. På
grund av omarbetning av Avels- och Uppfödaretiska
Regler kommer RAS för samtliga raser omarbetas
under 2011 och 2012.

6.

Frågor rörande avelsregioner:
– Protokoll kommer inte in till avelsrådet från
alla avelsregioner. Ett utskicka av
arbetsbeskrivning och nya etiska regler görs samt
en påminnelse om krav om protokoll för att
avelsrådet skall kunna få frågor och synpunkter
om avelsarbetet f rån medlemmarna etc.
– Nya etiska riktlinjer för avelsfunktionärer
från SKK
– Förslag på avelsregionsansvarig för
Mälardalen/Värmland:

– Avelsregion Grosser: Information om regionen
– Frågor från avelsregionerna: besvaras i
Nyhetsbrev
7.

Uppföljning av avelshanar och kennel- och valplista
Redovisning av avelshanar fungerar bra.
Domarens bedömning vid officiella utställningar
har ändrats.
För valpförmedling fordras enligt gamla systemet
ett andrapris (2:a). I det nya systemet motsvaras
detta av very good och good. Valpförmedling med
hundar som får very good i det nya systemet
kommer att ersätta ett tidigare andrapris.

8.

Hälsoregistret
Skriva om det i Sennenbladet och informera om den
logga som uppgiftslämnare kan ha på sin hemsida.

9.

SKKs avelskonferens
Information om konferensen

10. Konferens och utställning i Coventry 22-25 september
2011
Information finns på SShKs hemsida.
11.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

