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Möte den 25/10  2009 kl.18 via MSN 

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

(protokollförare). 

 

1. Inkomna ärenden 

 

 SKK/SvTek 

SvTek:s MH ansvarige Ken Lundahl, har sänt ett frågeformulär angående 

”Lägesanalys av rasklubbens arbete med rasens mentalitet”.  

 

ÖsTek skickat en inbjudan till träff med temat ”Hur man går vidare med 

RAS”, den 7/11. Vi anser temat dubblerar konferenser vi redan deltagit på, så 

AK avstår denna. 

 

 Interna ärenden 
 

 

2.  Utgående ärenden        
AK har svarat SvTek:s Ken Lundahl. (se ovan) 

 

3. Rapporter  

Annica närvarade den 10 oktober vid Svenska terrierklubbens träff för avelsråd i 

Stockholmsregionen. Föredragshållare var Märta Ericson (senior advisor till SKK) 

som pratade om avelsrådets roll, de etiska riktlinjerna och historisk bakgrund samt 

regelverken som ligger till grund för det arbetet som avelsråd och avelskommittéer 

utför inom rasklubbarna. De representerade klubbarna befann sig i lite olika faser med 

RAS-arbetet och det fanns tid för att redovisa respektive klubbs nuläge och att utbyta 

erfarenheter och goda råd. Samordnare för det givande mötet var ledamoten i SvTek:s 

avelskommitté Maria Nordin.  

 

4. Information (inrapporterade intyg mm.) 

 

Året 2009 

Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 10/9 (inom 

parentes totalt från årets början). 

 

Hörseltester – 0 (11 u.a. 1 Bilateralt döv) 

Tandstatus – 0 (30 tandintyg, 21 u.a.) 

Röntgade höfter (HD) -  HD A - 2, HD B – 2 (20 A, 13 B, 2 C, 2 D) 

Patella – 0 (13 undersökta varav 13 u.a, 1 med medialt 1/1) 

Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 1 u.a (7 u.a.) 

Ögonlysningar – 2 u.a. (14 u.a.) 

MH – 0 (13 med känd mental status och 0 där ägaren avbrutit) 

Nyregistrerade parson – 2 kullar, 7 parson  (42 kullar, 183 parson, 3 importer) 

 



 

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) 

 

Passusen i RAS 2003 rörande ersättning från rasklubben vid genomfört MH sändes till 

styrelsen för beslut om det ska stå kvar i nästa RAS. AK emottagit svar om att det ska 

tas bort. 

 

6. Hemsidan 

Sammanställningen av frågeformuläret läggs ut. 

 

Preliminära RAS ska läggas ut för diskussion. 

 

7. Newsletter 
Till julnumret ska ett preliminärt RAS presenteras för slutlig diskussion till 

medlemsmötet i samband med årsmötet. Där RAS ska spikas för vidarebefodran till 

Terrierfullmäktige. 

 

Till julnumret ska AK:s verksamhetsberättelse publiceras, likaså 2010 års 

verksamhetsplan. 

 

 

8. Övriga frågor 

Preliminära RAS 2010 diskuterades och arbetet påbörjas. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2009 påbörjad. 

 

Verksamhetsplanen för 2010 diskuterades och arbetet påbörjas. 

 

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 11/11 kl 18.00 via MSN.   


