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Möte den 10/8  2009 kl.19 via MSN 

Kallade och närvarande:  Annica Andersson(sammankallande),  Laila Rantanen 

(protokollförare). 

 

1. Inkomna ärenden 

 

 SKK/SvTek 

SKK skickat inbjudan till kurs för Avelsråd 24-25 oktober. 

Steg 1 Grundutbildning. Sista anmälningsdag 18/9. 

AK sänder förfrågan till styrelsen om AK kan gå. 

 

SvTek skickat inbjudan till kurs för avelsråd 10/10. 

AK sänder förfrågan till styrelsen om AK kan gå. 

 

SvTek önskar få information om hur RAS arbetet fortskrider, och är planerad. 

Också information om var/när rasklubbarna har uppfödarmöten angående 

detta. 

 

 Interna ärenden 
En presumtiv parsonköpare ringt för att få fakta om klubbens 

rekommendationer angående hälsa och hälsokontroller på föräldradjur. 

 

2.  Utgående ärenden        
AK ämnar svara på ovanstående. Se inkomna ärenden. 

 

3. Rapporter  

 

 

4. Information (inrapporterade intyg mm.) 

 

Året 2009 

Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 1/7 (inom 

parentes totalt från årets början). 

 

Hörseltester – 4 u.a. 1 Bilateralt döv. (6 u.a.) 

Tandstatus – 4 u.a.  1 saknar P2 vänster underkäke. 1 saknar  P2 i underkäken. 1 

saknar P2 & P4 i höger underkäke och P4 vänster underkäke.(15 tandintyg, 10 u.a.) 

Röntgade höfter (HD) -  HD A - 1, HD B – 1, (11 A, 7 B, 2 D) 

Patella – 1 u.a. (8 undersökta varav 5 u.a., 1 med medialt 1/1) 

Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 0 (4 u.a.) 

Ögonlysningar – 6 u.a. (2 u.a.) 

MH – 2 med känd mental status och 0 där ägaren avbrutit 

Nyregistrerade parson – 2 kullar, 8 parson  (23 kullar, 94 parson, 1 import) 

 

 



5. RAS 
Hälsoenkäten som sändes till ca 350 medlemmar och lades ut på hemsidan i november 

2008 stod öppen till 30/4 - 259 insända. (kommer att redovisas vid RAS-diskussionen på 

hemsidan) 

 

Sammanställning av svaren på diskussionforumet gjorts och lagts ut på hemsidan. 

Detta ska också användas som underlag på medlemsmötet 080823. 

 

Underlag för mätningen på rasspecialen framtaget. Hundarna som mäts är anonyma i 

protokollet, endast uppdelade i hanar/tikar. Valpar mäts inte. 

 

 

6. Hemsidan 

Uppdatering av registreringsstatistiken ska göras. 

 

Sammanställningen av svaren på diskussionsforumet utlagt inför medlemsmötet 

080823. 

 

7. Newsletter 
Till nummer 2009/3:  

Rapport från medlemsmötet. 

Rapport från mätningen på rasspecialen. 

 

 

8. Övriga frågor 

Stående punkt: Diskuterades en framtida form för hur AK kan vidarebefordra 

inrapporterade nya/ovanliga avelsrelaterade anomalier till uppfödarkåren. Något för 

nästa års verksamhetsplan, men diskussionen fortgår. 

 

9. Nästa möte 10/9 kl 19.00 via MSN.   


