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Protokoll från Avelskommittémöte den 14 november 2007 via Skype kl. 19. 

Deltagare: Anja Månström, Annica Andersson, Lene Nordström 

 

 

1. Genomgång av föregående protokoll.  

Några punkter från föregående protokoll behandlas under egen punkt nedan, men den 

av klubbmedlem förslagna Hanhundslistan har Anja tittat lite närmare på. AK finner 

att vår ck-bok i kombination med SKK:s Avelsdata fyller de behov som uppfödare och 

medlemmar har vad gäller att finna adekvat hanhundsinformation. Förslaget remitteras 

dock till styrelsen enär en Hanhundslista i form av betalda annonsplatser skulle kunna 

innebära en intäkt för klubben.   

 

2. Avelsplaneringskurs i SKK:s regi i Upplands Väsby våren 2008. 
Lene har framfört till styrelsen att det finns intresse att deltaga på SKK:s 

avelsplaneringskurs hos AK:s tre ledamöter. Normalen är att man erbjuds två platser 

till en kostnad av 3.500:-,  men att i mån plats kan tillföra ytterligare från de klubbar 

som så önskar. Eventuella resekostnader tillkommer. Styrelsen har att ta ställning till 

AK-ledamöternas medverkan.  

 

3. Information på hemsidan. 

Mer information kommer att tillkomma under Avels-fliken på hemsidan. I det främre 

rummet (tillgängligt för den surfande allmänheten) skall det finnas information 

rörande den dokumentation som skall sändas till Anja, kontaktinfo till AK och 

kompletterande information under separata länkar om de hälsotest som klubben 

rekommenderar på avelsdjur. Dokumentarkivet skall innehålla avelsstrategin, MH-

profilen och underlaget för tandintyget. Det senare uppdateras av Cilla med nya 

adressuppgifter.   

Under Avel på medlemssidorna (kräver lösenord) kommer fortlöpande 

hälsoinformation återfinnas – i form av vårt nyhetsbrev till uppfödarna och som 

beskrivningar av olika anomalier och nya rön etc. I artikelarkivet läggs även AK:s 

protokoll fortlöpande.  

 

4. Inkommet från medlemmar 
AK har haft fått två hänvändelser från medlemmar sedan förra mötet och dessa är 

omhändertagna och avslutade. 

 

5. Valpförmedling i relation till regelverk och rekommendationer  
Diskuterades fundamentet för vår valpförmedling i relation till SKK:s regelverk och 

klubbens egna rekommendationer. Vi jämför hur andra klubbar hanterar 

regler/krav/rekommendationer. SKK har informerat AK om var deras gräns går och 

vad de gör när nyregistreringar inkommer som egentligen strider med grundreglerna. I 

regel genomförs registrering, men UKK varskos för att ta ställning till ärendet. AK tar 

efter diskussioner med styrelsen fram underlag för hur parningarna sett ut i statistiken 



för en vidare diskussion om vad som är nuläget. Avvaktar därtill eventuella motioner i 

ämnet som ska upp på årsmötet. En levande protokollpunkt, helt klart.  

 

6. Nyhetsbrev till uppfödarna  
AK fastställde namnet Parson Newsletter Avel och den utgivningsplan som Annica 

föreslagit med ett pilotnummer i december och första riktiga numret i januari och 

sedan fortsatt kvartalsutgivning. Enighet om innehållsförslag från Annica förelåg. 

Målgruppen är de uppfödare som är registrerade på uppfödarlistan. Efter en tid läggs 

nyhetsbrevet ut i AK:s dokumentarkiv på medlemssidorna och blir därmed tillgängligt 

för medlemmar alt. webmaster Lena kan styra in endast uppfödare via inloggningen 

om vi så önskar.  

 

7. Övrigt 
Lene har undersökt om listan på ställen där man kan BAER-testa kan utökas och tar 

förnyad kontakt med Föreningen för Svenska Djursjukhus och Djurkliniker. I nuläget 

är det fem kliniker som utför hörseltest – Albano i Stockholm, Blå Stjärnan i 

Göteborg, Helsingborgs, Kalmars och Strömsholms djursjukhus.   

Anja har fått de MH:n, BAER (+ viltspårprov?) som fanns hos Cilla. Medlemmar har 

skickat in BAER-test och MH:n direkt till Anja. Allt äldre material skall samlas hos 

Anja så att AK har ETT arkiv och medlemsinsända handlingarna är samlade på ett 

ställe. 

 

8. Nästa möte 

Skypekonferens med luciakaffe den 12 december kl 19 

 

 

 

Protokollförare 

Annica A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


