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Avelskommittémöte den 14.08.2008 via Skype kl. 15. 

Kallade/Närvarande: Anja Månström, Annica Andersson, Lene Nordström 

 

 

 

 Inkomna ärenden 

 

Från medlemmar 

Vi i AK har fått flera telefonsamtal från medlemmar under sommaren. Några behandlade 

klagomål över oseriös uppfödning. I frågor av den kan karaktären kan vi i AK endast vara 

rådgivande och hänvisa till SKK, varunder sådant hör om det rör sig om brott mot SKK:s 

grundregler.   

Vidare har vi fått frågor om avelshanar. I dessa frågor hänvisar till Avelsdata, där man kan 

göra provparningar på pappret och finna information om veterinärdata som HD, patella, 

ögonlysning samt MH och tävlingsresultat. Dessutom finns på SKK:s hemsida en utmärkt 

orientering under AVEL, om vilka övervägande man bör göra när man avser att para sin 

tik eller hane.  

Anja har fortsatt fått in en strid ström av hälsointyg, så där upplever vi verkligen en 

positiv respons från medlemmarna att delta i detta arbete. Alla intyg förs in i en statistik 

och Anja sörjer också för att informationen  uppdateras i CK-boken fortlöpande. 

 

Inbjudan till avelskurs 11-12 oktober 

Annica deltager på SKK’s Grundkurs för AK. Lene kommer att deltaga (på egen 

bekostnad) i ett hälsoseminarium i Danmark i oktober i regi av den Danska 

Terrierklubben. Ämnet för sammankomsten är bl.a.  ”Gentest – hva så?” med svenske Per 

Erik Sundgren. 

 

Information 

Information till tidning och hemsida sammanställs av Annica. Vi enas om att det ska 

avhandla foder och matallergi, DNA-test, Jordbruksverkets regler for transport av dräktig 

tik och en rapport om de insända intygen och sammanställning av Avelsdata. 

 

 

Övrigt 

Vi diskuterade om hur vi ska informera DNA-tester. Det finns allt fler möjligheter att 

DNA-testa hundar och vi vill verkligt gärna medverka till koordinera insamling av DNA-

material till aktuella tester och insamlingar (ofta utförs de i utlandet),men också upplysa 

Parsonklubbens medlemmar om de test som är tillgängliga eller på gång. Vi är eniga om 

vikten av samverkan i detta till gagn för rasen helhet. 

 

Nästs möte den 25. september kl. 14 på Skype.           

Vid protokollet Lene N. 

 


