
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 

Avelskommittén 

 

 

 

Möte den 5/6 2008 via Skype 

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

 

1. Inkomna ärenden. 

 

- Maria Nordin, SvTeK:s avelsråd, meddelar sig positiv till att bidra i informationen 

runt bruket av avelsspärr.   

- AK har fått påpekanden från flera medlemmar, som också kontaktat 

moderorganisationerna, rörande vad som gäller vid transport av dräktig tik under 

slutfasen av dräktigheten. Djurskyddsreglerna för transport av djur 

(http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/djurskydd/hundochkatt/transport.4.1c

72e95711857a2245380009447.html) på Jordbruksverkets hemsida fastställer att 

”transport av hundar får inte ske inom två veckor före beräknad förlossning.” AK har 

efter kontakter med berörda organisationer beslutat att informera/påminna speciellt om 

transportreglerna för att om möjligt förhindra brott mot dessa och därmed mot SKK:s 

grundregler.  

- Inkommen fråga från ordförande rörande inmönstring har återförts med konstaterandet 

att den aktuella hundens linjer är väl representerade i SPRTK:s stamtavlor och att nära 

släktingar kom in i samband med att inmönstringarna pågick. 

- Inbjudan till avelskurs i Stockholm den 11-12 oktober. Beslutades att vi till 

klubbstyrelsen föreslår medverkan med minst en delegat. På grund av tidpunkt och 

plats föreslås AA medverka, med LN som reserv.  

- Tf redaktör Monica Olsson Bäcks påminnelse om bidrag till Newsletter 2/2008. 

Beslutades mellan mötena att AA skulle skriva bidrag för AK:s räkning. 

 

2. Information  

 

- inrapporterade intyg etc. 

 

Sedan senaste AK-mötet har Anja har fått in MH-beskrivningar som genomförts i Örebro och 

ytterligare från enskilda medlemmar samt tand- och hörselintyg från inalles tre kennlar och en 

hundägare.  

 

Arbetet med CK-bokens hälsodel har fungerat bra mellan Anja och webbmaster Lena. CK-

hundar förs in av Lena och sedan är det upp till ägarna själva att välja vad ska stå i hälsodelen 

och via Anja få dessa data införda. 

 

- hemsidan.   

 

Arbetet fortgår med uppdateringar enligt tidigare beslut. 

 

3.. Nästa möte. 

Torsdagen den 14/8 kl 15.00 via Skype. 

 

Vid protokollet Annica A 


