
         Svenska Parson Russell Terrier Klubben  Avelskommittén 

 

Möte den 17/10 2007 via Skype 

Närvarande var Annica Andersson, Lene Nordström (sammankallande) och Anja Månström. 

 

1 Genomgång av föregående protokoll. 

 

Lene rapporterade från senaste styrelsemötet att Tandintyg, BAER-test och MH hör hemma i 

AK och att samtliga intyg skickas till Anja. 

Annica har skrivit om AK i senaste numret av NL och ordnar så att nya texter blir utlagda på 

hemsidan enligt överenskommet upplägg. 

 

2 Ny information på hemsidan – uppdatering av hemsidan under avel. 

 

Annica gör en text om: Vad är BAER-test –hur går det till, som kan läggas ut på medl. 

sidorna. Förbereder även en text om allergier. Kollar också med Lena om det går att göra så 

att bara uppfödare når viss info. 

Fixar också med Lena så att Avel får en egen rubrik på första sidan. 

 

3 Inkomna rapporter från medlemmar. 

 

Både Lene och Anja har blivit uppringda av medlemmar som velat ha råd i olika ärenden.  

Vi tycker det är mycket positivt att AK har börjat utnyttjas av medlemmarna och hoppas på 

ett ökat förtroende vartefter.  

 

4 Upprättande av lista över var i landet man kan göra BAER-test. 

 

Annica har kollat upp var i Sverige man kan BAER-testa sin hund och Lene kompletterar och 

sammanställer en lista på det. 

 

5 Förslag om upprättande av en hanhundslista. 

 

Vi har fått förslag på upprättande av en hanhundslista och Anja ska fundera över det och 

komma med synpunkter på hur det ev. kan komplettera CK-boken. Gör i så fall ett förslag till 

styrelsen. 

 

6 Nyhetsbrev till uppfödare. 

 

Går det att fixa så bara uppfödare når viss info. Har Annica förberett artiklar om HD, Patella, 

Ataxi och hörsel och vi tycker det vore bra om det fanns möjlighet att nå ut med lite ”tyngre” 

info. till dessa. Till NL är vi överens om att det bör vara info. av mera allmän intresse. 

 

7 Övrigt. 

 

Vi bestämde att vi alla i AK ska läsa igenom SKK och Terrierklubbens riktlinjer så att vi har 

samma grundinfo. och fråga varann om något är oklart.  

Anja kollar vem som har tandintygen för tillfället, Katarina eller Isabella. 

 

8 Nästa möte. 

14 november kl. 19.00                               Vid protokollet. Anja Månström 


