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Inför Lenes deltagande i styrelsens möte i Arlöv lördagen den  
25 oktober kl 10. 
 
 

Följande punkter önskar styrelsen avhandla under tvåtimmarsmötet: 
 
1) Insamling av data (hälsouppgifter) 
 
AK samlar data via det som inkommer som information, postalt eller digitalt via mail, och 
genom telefonsamtal från medlemmar samt via SKK:s avelsdata.  
Anja Månström samlar alla underlag hos sig och den som sänder in får alltid en 
bekräftelse på att AK mottagit samt ett tack för bidraget. Det händer att hälsoinformation 
inkommer utan avsändare och att Anja då via hundnamn eller reg.nr får spåra avsändaren 
via uppfödaren.   
 
Anja printar digitalt material och arkiverar allt i en pärm per hälsotest och därunder i 
bokstavsordning. Innevarande och föregående år lagras under separata flikar och äldre 
arkivmaterial under en flik för sig. Om digitalt material inte håller kvalitet för printning så 
ombeds man skicka in igen postalt.  
 
 
2) Redovisning av data (skall det skrivas ut namn mm. OM hundägaren 
godkänner?) 
Det inkomna materialet sammanställs till medlemsinformation i samband med AK-
protokoll eller medlemsbrev med en något varierande periodicitet, men alltid från senaste 
rapport och framåt eller som i senaste protokollet från årets början.  
 
När det gäller publicering av hund- eller ägarnamn i samband med rapport om sjukdom 
eller genetisk belastning anser inte AK att det kan ske endast på ägarens uppmaning med 
annat än att uppfödarna/ägarna till föräldradjuren är informerade och har givit sitt 
medgivande. Grundregeln är att namnpublicering inte behövs för att AK ska kunna utföra 
sitt uppdrag, men det kan i särskilda fall vara en bedömningsfråga där mandock  måste se 
upp för godtycklighet. Ett viktigt signum för AK:s arbete är att hedra sekretessen och att 
förhålla sig till uppdraget på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. Endast om AK 
uppfattas som seriöst kan det förtroendet generera en ökad öppenhet runt rasens så viktiga 
hälsofrågor.  
 
 



3) Enkäter, utskick, svar och redovisning 
AK önskar genomföra en ny hälsoenkätundersökning riktad till samtliga medlemmar i 
december 2008. Det är sex år sedan Laila och Lotta Rantanen genomförde den första och i 
vår unga ras, med många nya uppfödare på bana sedan den förra genomfördes, är det hög 
tid att genomföra en ny för att ta temperaturen på rasens hälsoläge i Sverige och då med 
deltagande medlemmar som en frivillig urvalsgrupp.   
 
Ambitionen är att i stort följa den gamla enkäten så att man kan jämföra resultaten, 
möjligen kan man tänka sig att addera frågor som berör kunskap som har tillkommit sedan 
2002.  
 
Vi vill låta enkäten följa med Newsletter alternativt i eget utskick om det blir billigare till 
samtliga medlemmar. Man får själv välja om man vill nyttja den utsända pappersvarianten 
eller en digital som vi hoppas få hjälp med av Lenas Östman. Önskar man sända in den 
anonymt nyttjar man postalt inskick till AK.  
 
Enkäten sammanställs i slutet av januari och presenteras på årsmötet (planerat till när?) 
och på hemsidan/NL samt tillförs RAS f.v.b. Svenska Terrierklubben.  
 
Separat kommer tidigare beslutad hörselenkät att sändas till rasens uppfödare och den 
kommer redovisas separat på hemsidan/NL samt tillföras RAS f.v.b. Svenska 
Terrierklubben. 
 
 
4) Redovisning av RAS 
Annica har preparerat en grund för en kalenderårsredovisning av RAS för 2007. Detta 
eftersom klubbens senaste sammanställning gick fram till augusti 2007. När vi har ett rent 
kalenderår 2007 kan man sedan med relativ lätthet direkt efter årskiftet tanka på 2008 och 
får därtill möjlighet att jämföra åren.  
 
Anja sammanställer de data som krävs från innevarande år direkt efter nyår.  
 
Som ett komplement till detta vill vi addera en sammanställning av en ny 
enkätundersökning ställd till alla medlemmar i december med svar per den 18 eller 25 
januari, beroende på när årsmötet hålls. 
 

Fråga från AK till styrelsen 
 
Nya valpförmedlingen 
AK har noterat att i den nya valpförmedlingsmodellen kan medlemmarna själva lägga in 
hälsouppgifter på föräldradjur som inte först kontrollerats av Anja, såsom sker i CK-
boken. AK vill förorda att valpförmedlaren Mikael Törsfelt kollar att uppgifterna finns 
publicerade på Avelsdata och vad gäller BAER kollar med Anja att uppgifterna verkligen 
är inrapporterade. Ska MH ligga där som inte är en rekommendation för förmedling så 
kanske tandstatusen också bör få följa med i konsekvensens namn.   
 
Nästa möte den 27 oktober kl. 14 på Skype.           
Vid protokollet Annica A. 
 


