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Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse 
Plats Enköping 
Datum Lördagen den 7 maj  
Tidpunkt kl 10:00 
Möte 1: 2022 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas. 
 Vice Ordförande Anderz Ericsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
§ 2 Närvaro 
 Beslutande 
 Anderz Ericsson mötesordförande 
 Fredrik Torstensson med via skype 
 Karina Larsson 
 Birgitta Palo Johansson 
 Ingrid Käll  

Beth-Lis Raghall 
Frida Svenzon 
Lisette Wallström deltar via skype från §7:8- §11 
 
Övriga närvarande 
Niklas Bergström 
Toril Melangen deltar via telefon under §7:8 

  
§ 3 Val av justerare. 

Styrelsen beslutar att utse Birgitta Palo Johansson 
som justerare för dagens sammanträde 

 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen beslutar  
 Att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
 Styrelsen beslutar att godkänna följande protokoll 

• Styrelsemöte 220226 
 
§ 6 Anmälningsärenden 
Inga AU ärenden  
 
§ 7 Informationsärenden 

1. Ordförande 
Inget att rapportera 

 
2. Skattmästare 

SShK har en fortsatt god ekonomi. Vi har 1031medlemmar den 30/4 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
Skattmästaren går igenom budgeten för 2022. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
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3. Sekreterare 
SShKs arbetsordning är uppdaterad. 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna den uppdaterade arbetsordningen. 
 
Det har inkommit ett förslag på nominering av SShKs förtjänsttecken. 
Styrelsen beslutar  
Att tilldela den nominerade personen förtjänsttecken. Det kommer att delas ut i samband 
med årsmötet. 
 
Hedersmedlem 
Enligt stadgar för Svenska Sennenhundklubben §3 kan årsmötet efter förslag från 
styrelsen till hedersmedlem kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat SShKs syften. 
 
Förslag från styrelsen att utse Jane och Lars ankarbäck till hedersmedlemmar. 
Motivering 
De har under många år arbetat för klubben på ett mycket förtjänstfullt sätt. De har bla 
byggt upp hälsoregistret, arbetat med hemsida, varit adjungerad till avelsrådet. 
Två eldsjälar värda att uppmärksammas! 
Styrelsen beslutar  
Att till årsmötet 2022 kalla Jane och Lars Ankarbäck till hedersmedlemmar av Svenska 
Sennenhundklubben.  

 
4. Aktivitetsansvarig 

Aktivitetsombudträffen som skulle hållas den 7-8 maj i Älvkarleby ställdes in pga för få 
deltagare. Ny träff planeras. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 
Nytt aktivitetsombud i Sundsvall till hösten blir Marica Andersson då AnnCatrin Uppfeldt 
beslutat att efter 13 år sluta som aktivitetsombud 
Styrelsen beslutar  
Att Marica Andersson blir nytt aktivitetsombud i Sundsvall 
 
Catarina Fohlin har beslutat att hon vill sluta som medhjälpare/dragombud i Blekinge. 
Dragutrustningen tar arbetsprovskommittén hand om. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 

5. Arbetande hundar 
 
Arbetsprov 
Reglerna för Allmändraget är uppdaterade. 
Styrelsen beslutar 
Att godkänna uppdateringen. 
 
Marianne Olofsson och Jonas Fohlin har slutat som domare.  
Janne Anderssons godkännande som domare är inskickat till SKK men det har inte 
kommit något svar från dom än. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
Lydnad/ Rallylydnad 
Det har inkommit ett förslag på ändring av årets arbetande hund. Att höja poängen för  
Arbetsprov klass 4. Även Klövjeprovet är inlagt samt uppdaterat viltspår enligt de nya 
reglerna.  
Styrelsen beslutar  
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Att godkänna ändringarna. Se bilaga i Arbetsordningen. 
 

Klövjeprov 
Det har varit 2 klövjeprov hittills 2022. 
220410 3 st ekipage erhöll bronsmärke. Det var SShK väst som arrangerade 
220423 2 st ekipage erhöll bromsmärke och 3 st erhöll silvermärke. Det var SShK 
Östergötland som arrangerade. 
Planerade datum är Jämtlandstriangeln den 4-6 juli. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen 
 

 
6. BPH/MH kommittén 

Det har arrangerats en helg i Tidaholm under våren.  Det som är inplanerat är ett BPH i 
höst på Ljungby Hundklubb. 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 

7. Utställningskommittén 
Anders Andersson har meddelat att han lämnar gruppen som arbetar med 
exteriördomarkonferensen. 
Utställningskommittén får i uppdrag att hitta en ny ansvarig 
Styrelsen Beslutar  
Att notera informationen. 
 
Styrelsen diskuterar ett förslag på att det ska delas ut incheckningskort som pris för BIR 
på våra rasspecialer. Det kommer gälla på våra utställningar och i 12 månader. Ägaren till 
hunden får kortet. 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna förslaget. 
 
STOXA 2024 
Det har inkommit en förfrågan från Stockholms kennelklubb om att arrangera en egen 
utställning i samband med STOXA 2024. 19- 21 juli. 
Styrelsen beslutar 
Att SShK bokar en ring för en kostnad av 2500 kr på STOXA. Sekreteraren bokar. 
 

8. Avelsrådet 
SH test i Degerfors 
Det har inkommit en förfrågan om det ska finnas möjlighet till att ta SH test på sina hundar 
i samband med utställningen i Degerfors. 
Styrelsen beslutar 
Att Frida ordnar detta och att det kommer att arrangeras på fredagen kl 12-15 på 
campingområdet. 
 
Som styrelsen tidigare beslutat så kommer två från avelsrådet åka på IWG mötet i 
England i september. 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
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§ 8 Beslutsärenden Alla handlingar klara inför årsmötet. Det har inkommit 1 motion.

 
 

Motion till Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2022

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 frivil -

ligbasis. Det bör nu ändras till att alla svenska avelsdjur skall testas innan parning. Bakgrunden till denna 

motion är att vi nu under åtta 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 fullt ut av testresultaten på det sättet det var tänkt. Fortfarande under 2021 är nästan hälften av dom 

avelsdjur som används i avel inte testade, förvånadsvärt nog mer tikar än hanhundar vilket inte borde vara 

fallet när dessa tikar ägs av uppfödare. Det smärtar oss att det finn s  uppf ödare och täckhundsägare som int e 

tar sjukdomen HS på allvar, inte följer givna rekommendationer och inte använder de verktyg som nu fin

n

s  

för att bekämpa denna mycket allvarliga sjukdom. Den som till sist drabbas är valpköparen, som i förtid får 

avliva en kär familjemedlem.

15% av våra Berner Sennenhundar dör i histiocytärt sarkom, vilket tydligt visar att det är en rasbunden sjuk -

dom. SH-testet är validerat och godkänt av Svenska Kennelklubben för bekämpning av histiocytärt sarkom 

hos Berner Sennenhund. Dessutom fin

n

s  nu HS I MS  (Hi st iocyt ic Sarcoma  Index Ma t e Se l ect ion)  där  vi  på 

ett bekvämt sätt kan testa våra tänkta avelskombinationer 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 . 

Styrelsen har vid tidigare tillfällen avslagit alla försök med att få med SH-testen i våra avelsetiska regler 

med hänvisning till paragrafen från 22 april 2006 § 16 som säger att frågor när det gäller avelsetiska regler 

skall först till avelsregionerna innan dessa kan ändras. Så var också fallet årsmötet den 14 mars 2020 där 

styrelsen föreslår årsmötet att besluta att avslå motionen med motiveringen ”Styrelsen ser avelsregionernas 

åsikter som viktiga och uppdrar till avelsrådet inkomma med ett förslag baserat på avelsregionernas och 

uppfödarnas åsikter till nästa årsmöte för beslut.” (med andra ord årsmötet 2021) Årsmötet gav i uppdrag till 

styrelsen att till nästa årsmöte lägga fram förslag i frågan med beaktande av den diskussionen som varit an -

gående SH-test. Nu har det gått två år och inget har hänt när det gäller frågan om SH-test i avelsetiska regler 

varken styrelsen eller dess avelsrådet har agerat i denna fråga. Det är enligt vår mening moment 22.

Mot bakgrund av ovanstående viktiga fråga yrkar vi på:

att styrelsen får i uppdrag att ändra Svenska Sennenhundklubbens avelsetiska regler på så sätt att alla svens -

ka avelsdjur ska SH-testas före parning för att få vara med på valpförmedlingen från och med 2022-07-01.

Berndt Klingeborn  Lina Jansson

Gunilla Odenfeldt  Johanna Persson

Lotta Åhs   Ia Ynde

Björn Magnusson  Lena Ynde-Johanson

Svante Frisk   Veronica Wiklund

König Karlsson  Helena Mellqvist

Linnea Karlsson

Annica Grääs

Ingmarie Olofsson

Anders Andersson

Carin Ågren

Karl Ågren
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Styrelsens svar 
 
Motionärerna föreslår 
att styrelsen får i uppdrag att ändra svenska Sennenhundklubbens avelsetiska regler på så sätt 
att alla svenska avelsdjur ska SH-testas före parning för att få vara med på valpförmedlingen från 
och med 220701. 
 
SShKs avel och uppfödaretiska regler är inte samma dokument som med kriterierna för att få stå 
på valplistan. Det är två skilda dokument. Styrelsen ställer sig positiv till att ändra kriterierna för 
att få vara med på valpförmedlingen så att alla svenska avelsdjur ska vara testade. Men föreslår 
att ska gälla från 1 januari 2023 då inte uppfödarna hinner testa sina hundar innan den 1 juli 
2022.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla motionen. Styrelsen anser även att man behöver göra en 
djupare analys varför uppfödarna väljer att inte testa sina hundar.   
 

Uppdrag som föregående årsmöte givit till styrelsen. 
Då SShK hade ett förenklat digitalt årsmöte 2021 så kunde man inte ta upp de uppgifter som 
styrelsen hade fått från årsmötet 2020. 

  
Motion till Svenska Sennenhundklubbens årsmöte 2020 
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 (gäller punkterna 3, 3a och 5; sekreterarens 
notering) 
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. 
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_____________________________ _____________________________ 
Björn Magnusson, Svante Frisk  

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta Att avslå motionen.  

Styrelsens motivering:  

Styrelsen ser avelsregionernas åsikter som viktiga och uppdrar till avelsrådet inkomma med ett 
förslag baserat på avelsregionernas och uppfödarnas åsikter till nästa årsmöte för beslut.  

 

Motionärerna yrkar bifall till motionen och enskilt beslut i de två att-satserna. Årsmötet diskuterar 
frågan ingående.  

Årsmötet beslutar 
Att avslå motionens första att-sats.  

Motionärerna väljer efter detta beslut att dra tillbaka den andra att-satsen.  

Årsmötet uppdrar till styrelsen att till nästa årsmöte lägga fram förslag i frågan med 
beaktande av dagens diskussioner.  

Styrelsens förslag till uppdaterade 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 in 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 på 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. 
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Förslag till Avels och uppfödaretiska regler avseende SH test av avelsdjur för 

Berner sennenhund 

Inledning 

Tumörsjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna hos rasen berner sennenhund och där den 
ärftliga tumörsjukdomen Histiocytiskt Sarkom (HS) leder till att hundar måste avlivas i relativt tidig 
ålder. Ett av de prioriterade målen i RAS är tumörsjukdomar och livslängd i rasen. 
 
Tidigare har uppfödare tittat tillbaka på lång livslängd för att kombinera lämpliga avelsdjur som 
förväntas få avkommor som har bra hälsa. Sedan många år har det i Europa framför allt i 
Frankrike men även i USA utförts forskning kring tumörsjukdomen HS och vi har idag ett 
genetiskt risktest SH test som utförs hos laboratoriet Antagene i Frankrike.  
 
Testet är idag kopplat till ett avelsverktyg HSIMS (Histiocytic Sarcoma Mating Simulation) som 
gör att en tik eller hanhundsägare har möjlighet att göra provparningar för att se vilken 
kombination som är lämpligast avseende genetisk risk hos avkomman.  
 
Många uppfödare har idag börjat att testa sina avelsdjur men det behöver bli många fler för att 
bättre kunna utnyttja hela den avelsbas vi har idag. För att i framtiden förhoppningsvis kunna få 
en högre livslängd än vi har idag och där HS spelar en stor roll krävs att fler hundar som skall gå i 
avel testas.  

Förändring av avelsregler 

Frågan om att införa krav på att avelsdjuren ska testas innan parning har diskuterats av 
uppfödare och täckhundsägare och där är det många som anser att det är tid att klubben inför 
krav och ändrar klubbens Avels och uppfödaretiska regler till att avelsdjuren skall vara testade 
innan parning. 
 
Vid ändring av avelsregler följer klubben ett tidigare årsmötesbeslut ”I enlighet med motion 
bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna skall ha möjlighet att påverka och vara 
delaktig i avelsregler innan årsmötet tar beslut”. Mot bakgrund av detta och för att få en 
uppfattning om hur uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar ställer sig till en ändring 
så genomfördes en enkät som riktades till uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar. 
 
I de svar som kom in så var en majoritet positiva (97 av 134 svar) till att ändra reglerna och införa 
krav. En större andel av dessa svarade ja men med tillägg att det inte skall vara en tvingande 
regel utan räcker med bör. Många som var positiva hade också kommentarer och förbehåll som 
att det är för tidigt och förmedlade en oro för att avelsbasen skulle begränsas, att hundar skulle 
komma att uteslutas på grund av sitt SH-testresultat. Frågan om att det kunde vara oförenligt 
med SKK.s grundregler kom också upp. 

Samarbete med SKK 

Avelsrådet har under våren/sommaren 2021 tagit kontakt med SKK och haft ett samarbete med 
representanter från SKK.s avelskommité och genetiskt sakkunniga om huruvida testet kan 
användas som avelsverktyg och hur det är förenligt med SKK.s grundregler. 
 
I augusti 2021 kom ett uttalande och avelsrekommendationer från SKK-s avelskommitté där även 
DNA gruppen (SKK) har uttalat sig. 

”(....) gruppens uppfattning är att, även om det är ett risktest kan utgöra ett värdefullt 
verktyg i avelsarbetet i syfte att minska förekomsten av HS i rasen”. 

De avelsrekommendationer utifrån SH testet som har tagits fram innebär en möjlighet att fler 
avelsdjur kan användas i avel. 
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Nuläge 

Utvärderingen av de genomförda parningar enligt vår kullstatistik visar att en stor del av avelsdjur 
redan är testade idag.   

 
 
Andel parningar med en eller båda avelsdjuren testade under 2019-2021 enligt SShKs 
kullstatistik. Även parningar som ej resulterade i registrerade valpar räknas med. Några få 
parningar rapporterades där en eller båda avelsdjur är testade utan att meddela resultatet.  

Avelsrådets förslag till styrelsen SShK 

Eftersom enkätsvaren inte var entydiga avseende ett ja eller nej till att införa krav och att en stor 
del av uppfödarna redan idag använder testade hundar föreslår Avelsrådet följande ändring till 
avels- och uppfödaretiska regler: 
 

(...) Hanhund som planeras användas i avel:  
- Skall vara röntgad avseende höftledsdysplasi (HD).  
- Hundar med HD D eller E får inte användas i avel.  
- Skall vara friförklarad från armbågsledsdysplasi (ED).  
- Hane kan användas i avel med tik där det genomsnittliga avelsindexvärdet för   
föräldradjuren (avkommans förväntade index) för HD bör överstiga 100.  
- Utländsk hane skall ha HD A eller B.  
- Bör ha ett SH-testresultat och HSIMS används i avelsplanering. 
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter. - Skall med stor 
urskiljning användas på tikar som uppfyller SShK:s krav på en  avelstik. (...) 
 
(...) Tik som planeras användas i avel:  
- Skall vara röntgad avseende HD.  
- Hundar med HD D eller E får inte användas i avel.  
- Skall vara friförklarad från ED.  
- Tik kan användas i avel med hane där det genomsnittliga avelsindexvärdet för   
föräldradjuren (avkommans förväntade index) för HD bör överstiga 100.  
- Bör ha ett SH-testresultat och HSIMS används i avelsplanering. 
- Skall ej vara behäftad med andra kända allvarliga genetiska defekter (...) 

 
Utöver det föreslår avelsrådet att utvärdera hur många hundar i avel som är testade efter 2 år.  
 
Målet ska vara att andelen parningar där båda avelsdjuren är testade når 100% om 5 år. För att 
uppnå slutresultatet bör andelen testade avelsdjur öka till 65% efter 2 år/ till slutet av 2023. 
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Om statistiken för 2022 och 2023 visar att inte tillräckligt många använder testade avelsdjur 
kommer avelsrådet att föreslå att införa ett krav på SH-test för avelsdjur innan parning. 
 
 

Styrelsen står bakom avelsrådets förslag till ändringar av avels och 
uppfödaretiska regler. 
 
 
§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§10 Nästa möte 
Årsmöte den 27 maj kl 16:00 
 
§ 11 Sammanträdet avslutas 
Ordförande Anderz Ericsson tackar alla deltagande och avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
Karina Larsson                                                Anderz Ericsson 
Sekreterare                                                      Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Palo Johansson 
Justerare 
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