
 

 
Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse  
Plats Haninge. Prima pool 
Datum  Lördagen den 22 februari  
Tidpunkt  Klockan 10:30 
  
  

  
§ 1 Sammanträdet öppnas  

Ordförande Anders Andersson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  
  
§ 2 Närvaro  Beslutande   

Anders Andersson, Ordförande  
Birgitta Palo Johansson  
Karina Larsson  
Fredrik Torstensson  
Ingrid Käll  
Anderz Ericsson  
Beth-Lis Raghall   
Övriga deltagande  
Jennie Olsson  
Toril Melangen adjungerad under § 7.4 
  

§ 3 Val av justerare  
Styrelsen beslutar   
Att utse till Beth-Lis Raghall justerare på dagens sammanträde.  

  
§ 4 Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutar  
Att godkänna dagordningen.  

  
§ 5 Föregående protokoll  

Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll  
• Styrelsemöte 191025 
• Styrelsemöte 191209  
  

§ 6 Anmälningsärenden 
Beslut fattade av AU under tiden 1912010-200221 

• 7/1 Frida Swenzon blir ny medlem i utställningskommittén. Hennes uppgift blir att ta hand 
om anmälningarna. Vi anmäler Frida till SKKs kurs i programmet ”katalog för PC” som är 
den 29 feb-1 mars. För att förenkla hanteringen av anmälningarna i framtiden så köper vi 
in en dator för ändamålet för 3000 kr. 

• 7/1 Vi har fått en inbjudan av Norska berner sennenhundklubben till deras 
Avelskonferens den 18-19 januari 2020. Då framtida samarbete med NBS är viktigt så 
skickar SShK en avelsrådsmedlem att deltaga på konferensen.  

  
§ 7 Informationsärenden  
  

1. Ordförande  
Ordförande går igenom hur arbetet framskrider med exteriördomarekonferensen den 3-4 oktober. 
Styrelsen diskuterar försäljningen av kompendiet. 



 

Styrelsen beslutar  
Att kompendiet ska säljas för 150 kr. Medlemmarna ska få förbeställa samt betala sitt exemplar 
senast den 31 maj. Kompendiet kommer att levereras i oktober. Annons sätts in i sennenbladet nr 
1 samt beställning görs till sshklubb@gmail.com. 

  
2. Skattmästare   

Skattmästaren går igenom hur ekonomin ser ut och vi går igenom budget för 2020.  
Styrelsen beslutar   
Att notera informationen  
 
Den 31/12 var vi 1068 medlemmar. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

  
3. Sekreterare   

SShK har under några år inte delat ut några förtjänsttecken.  
Styrelsen beslutar 
Att vi i framtiden sätter in annons om nomineringar till SShK förtjänsttecken i Sennenbladet nr 4 
och att styrelsen tar upp detta till beslut på sitt styrelsemöte innan årsmötet.                

 
4. Avelsrådet  

Uppdrag från föregående årsmöte 
Register för hanhundar godkända i avel 
Avelsrådet arbetat fram detta förslag efter synpunkter från avelsregionerna. 
Samma regler bör gälla som vid valphänvisning, dvs. täckhundar som inte uppfyller våra avels 
och uppfördaretiska regler samt inte minst fått VG på utställning kommer inte att finnas med på 
listan. 
Uppgifter som bör finnas med 

• Kontaktuppgifter till den som vill bli kontaktad ang. ev. parning (ägare/ägare av 
avelsrätten) 

• Länk till hundens uppgifter i SKK:s avelsdata 
• Länk till SShK:s lista med SH-testresultat 
• Bild 

 
Ansvar 
Uppfödaren som väljer att använda en täckhund från listan ansvarar själv för att undersöka att 
hunden uppfyller alla krav för avel vid parningens tidpunkt. 
Uppdatering 
Listan uppdateras1 gång/år av täckhundsägaren/ansvarig annars tas den bort automatiskt. 
 
Utseende och detaljer kommer att utformas av den/de som kommer att ansvara för hemsidan. 
Styrelsen beslutar 
Att besluta att registret ska se ut som ovan beskrivits. Registret kommer att läggas ut i samband 
med ändring av hemsidan och det kommer att annonseras efter en frivillig person som vill hantera 
registret. 
 
Avels och uppfödaretiska regler 
I samband med senaste revideringen av RAS dokumentet för Berner Sennen 2018 så är 
rekommendationen för Hd och Ed att föräldradjurens gemensamma index för tilltänkt kull bör 
överstiga 100 vid parning. 



 

SKK har i sina rekommendationer för index att det ska överstiga 100 för att förbättra hälsostatus 
avseende Hd och Ed.  SShK ha valt att tillsvidare ha rekommendationen att index bör överstiga 
100 men att noga följa utvecklingen under en 5-årsperiod och ändra rekommendationerna om 
trenden är att kullindex sänks och/eller att HD/Ed resultaten försämras. 
Avelsrådet föreslår en ändring i Avels och Uppfödaretiska reglerna att skrivningen ”hanhund och 
tik som planeras användas i avel ”vid texten om index för Hd får ett tillägg att gälla även Ed så det 
överensstämmer med texten i RAS dokumentet. 
Ändras till ”det genomsnittliga avelsindexvärdet för föräldradjuren (avkommans förväntade index) 
för HD och ED bör överstiga 100.” 
Avelsrådet föreslår även en ändring i Avels och Uppfödaretiska reglerna avseende krav på 
rastypiskt temperament att det görs ett tillägg  med BPH. 
”Bedömning kan ske vid officiella mental- beskrivningar (MH) (BPH), eller av domare på̊ officiella 
utställningar. ” 

Föreslagna ändringar finns idag i det reviderade RAS dokumentet och frågorna har i samband 
med det lagts ut för synpunkter från uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar.                                                                                                                  
Styrelsen beslutar                                                                                                                         
att godkänna förslaget då det endast är ett förtydligande av reglerna och inte en ändring och att 
det redan finns i RAS. 

Avelsrådet informerar om ett medlemsärende.                                                                            
Styrelsen beslutar                                                                                                                         
att notera informationen. Avelsrådet fortsätter att informera uppfödarna om DNA tester i 
sennenbladet. 

Förslag från deltagare på avelskonferensen om att SH testresultaten ska redovisas öppet. 
Frågan har skickats ut till avelsregionerna och där har vi hittills fått in svar från 4/7 avelsregioner. 
Antal personer som är för 59 st. 3 st. för med förbehållet att alla avelsdjur ska vara testade innan 
en öppen redovisning blir aktuellt, emot 2st.  
Synpunkt från 2 regioner är att resultaten redovisas öppet i hälsoregistret (lista där) och inte 
direkt i listan över SH testade hundar och en region att bara uppfödare ska få tillgång. 
Styrelsen beslutar 
Att avelsrådet inkommer med ett utarbetat förslag på beslut till styrelsen med ovanstående som 
underlag. 
 
Avelsrådet informerar om ett samarbete med SLU angående fertilitet hos berner sennenhund. 
Information kommer snart läggas ut på hemsidan. 
Styrelsen beslutar                                                                                                                         
att notera informationen.  
 
Toril informerar om avelskonferensen i Norge den 18-19/1 2020. NBK tog upp ämnen som 
fertilitet, Agria statistik, HD index etc. Styrelsen diskuterar framtida samarbete med Norge, 
Norden. 
Styrelsen beslutar                                                                                                                         
att notera informationen.  
 

5. Aktivitetsansvarig 
Styrelsen diskuterar ett medlemsärende. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 



 

6. Lydnadskommittén  
Lydnadstävlingar 2020 
29/5 Degerfors. Inofficiell kvällstävling sennenmästerskap SM 
12/8 Byske lydnadstävling  
14/8 Byske rallylydnadstävling  
Styrelsen beslutar 
Att SShK anordnar ovan nämnda tävlingar. 
 

7. Arbetsprovskommittén  
Regelrevideringen   
Inga invändningar har inkommit om förslaget till regelrevideringen.  
Styrelsen beslutar   
att godkänna kommitténs förslag till regelrevidering av de officiella klasserna. Kommittén skickar 
in förslaget till SKK.  
  
Vi tittar på anmälningsformuläret till arbetsprovet och då det är viktigt att den tävlande kryssar i en 
ruta att de har läst och förstått reglerna så är det viktigt att formuläret används till alla klasser i 
arbetsprovet även de inofficiella.  
Styrelsen beslutar 
Att kommittén gör ändringarna samt ändrar anmälningsavgiften till 150 kr för klass 4.  

  
8. MH/BPH kommittén  

Det har inte hört av sig någon medlem som är intresserad av att bli funktionär i BPH. Detta är 
oroande för både SShK och SKK då det kommer att begränsa möjligheterna till BPH 
beskrivningar av våra hundar. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen.  
 
Fredrik redogör för årets BPH. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 

  
9. Utställningskommittén  

Styrelsen går igenom vad som behöver göras till årets utställningar samt vilka arbetsuppgifter 
som vi måste hitta funktionärer till. Vi diskuterar även behovet av en träff med ansvariga för våra 
rasspecialer samt  funktionärer i kommittén i höst. Vi har även ett behov av en kontaktperson till 
domarna. 
Styrelsen beslutar 
Att sekreteraren sätter ut annons i Sennenbladet nr 1. 
Att Ute Rüegg blir kontaktperson till domarna. 
Att Jennie Olsson blir kontaktperson till utställningskommittén. 
 
Det har inkommit två förfrågningar utökning av rasregister. 
Styrelsen beslutar 
Att ordförande tar kontakt med referenserna.  
 
§ 8 Beslutsärenden  
Årsmöte 2020 
Vi diskuterar årsmöteshandlingarna och beslutar att då vi lägger ut dom på hemsidan/facebook 
senast 7 dagar innan mötet samt kommer att visa dom på skärm under mötet att vi endast 
kopierar upp till mötesfunktionärer. Vi går igenom praktiska detaljer kring årsmötet. 



 

 
Hemsidan 
En person är tillfrågad och vi väntar på svar.  
 
§ 9 Övriga ärenden  
 
Motion 1 2020 
Motion lämnat av Britt-Marie Axelsson 
Riktlinjer- inavelsgrad 
På SKK: aveldata framkommer att inavelsgraderna i flera fall noterats högre är 6.25 vilket 
missgynnar rasen. 
På rasklubben har inavelsgraderna diskuterats och beslut fattats att inavelsgraden ej bör 
överstiga 6.25. Varken i uppfödaretiska regler eller i RAS finns dokumentation om 
rekommenderad gräns. 
Trots detta förekommer avel med inavelgrad överstigande 6.25. hög inavelsgrader syns endast i 
statistik i första kullen, medan skador, minskad fertilitet, missbildningar kan komma långt senare i 
flera generationer. Därför bör HD, ED röntgenr. Kompletteras med riktlinjer för inavelsgrad för att 
säkerställa en frisk ras, på kort och lång sikt. 
Att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för inavelsgrader som skallkrav samt offentliggöra 
dem som regler för god avel. 
Att godkänna förslaget till beslut enligt ovan. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 
Att avslå motionen.  
 
Styrelsens motivering: 
Styrelsen och avelsrådet ser idag inget problem med den genomsnittliga inavelskofficienten inom 
rasen men följer noga utvecklingen för att upptäcka eventuella tendenser åt något håll för behov 
av eventuella förändringar regler och rekommendationer.  
Tyvärr har texten om inavelsgrad fallit bort men skall var med det uppdaterade RAS dokumentet. 
Ändring/tillägg i RAS för Berner Sennen  
Texten är den samma som var med i det tidigare RAS dokumentet .  
”Bibehålla en låg inavelsgrad 
Målet är att inavelsgraden i populationen inte överstiger 2,5%. 
För att nå målet bör 
Inavelsgraden i avelskombinationer inte överstiga 2,5%. 
Inga parningar med inavelsgraden över 6,25 % göras.” 
 
Motion 2 2020 
Motion lämnad av Björn Magnusson och Svante Frisk. 
 
Motion angående SH-test hos avelsdjur 
År 2014 kom SH-test från Antagene och vi började att testa våra hundar. 
Detta har hittills gjorts på frivilligbasis. Det bör nu ändras till att alla svenska 
avelsdjur skall testas innan parning. 
Bakgrunden till denna motion är att vi nu under fem år haft SH-testen att 
tillgå. Det har visat sig att alltför få har varit villiga att testa sina avelsdjur, 
vilket i förlängningen har lett till att de som testat inte har kunnat använda 
sig av testresultaten på det sättet det var tänkt. På vår hanhundslista som 
består av använda hanhundar i avel så är bara 20% av dem SH-testade. Det 
gäller också alltför många avelstikar. 



 

15% av våra Berner Sennenhundar dör i histiocytärt sarkom, vilket tydligt 
visar att det är en rasbunden sjukdom. SH-testet är validerat. Dessutom 
finns nu HSIMS (Histiocytic Sarcoma Index Mate Selection) där vi på ett 
bekvämt sätt kan testa våra tänkta avelskombinationer under förutsättning 
att avelsdjuren är SH-testade och på det sättet få hjälp med avelsplanera 
kombinationerna. 
Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att Svenska Sennenhundklubben 
tar ett stort steg mot att på sikt minska förekomsten av histiocytärt sarkom 
genom att sätta krav på att alla svenska avelsdjur SH-testas innan parning 
och på det sättet förhoppningsvis få friskare berner sennenhundar. 
På årsmötet 2012-03-10 under § 17 så överlämnade styrelsen ett förslag om 
att revidera avels- och uppfödaretiska regler vilket årsmötet beslöt bifalla. 
I dom avels- och uppfödaretiska reglerna så nämns hur man skall se på 
framtida arbetet med avel och hälsa. Den viktiga paragrafen från 22 april 
2006 § 16 nämns inte i revideringen vilket gör att den inte heller kan gälla. 
 
Mot bakgrund av ovanstående viktiga fråga yrkar vi på: 
att årsmötesbeslutet den 22 april 2006 § 16 upphävs 
att styrelsen får i uppdrag att ändra Svenska Sennenhundklubbens 
avelsetiska regler på så sätt att alla svenska avelsdjur ska SH-testas före 
parning från och med 2021-01-01 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 
Att avslå motionen.  
 
Styrelsens motivering: 
Styrelsen ser avelsregionernas åsikter som viktiga och uppdrar till avelsrådet inkomma med ett 
föralag baserat på avelsregionernas och uppfödarnas åsikter till nästa årsmöte för beslut. 
 

  
§ 10 Nästa möte  
Årsmöte 200314 i Vilsta kl 15:00 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas  
Ordförande avslutar sammanträdet  
  
  
  
Vid protokollet  
Karina Larsson  
  
  
  
Beth-Lis Raghall 
Justeras  
 
 
 
 
 Anders Andersson    
Ordförande Justerare  



 

  
 


