
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 

Avelskommittén 

 

 

 

Möte den 12/11  2009 kl.18 via MSN 

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

(protokollförare). 

 

1. Inkomna ärenden 

 

 SKK/SvTek 

 

 Interna ärenden 
Pågående ärende som inkommit per telefon. 

 

Uppfödare meddelade att en dödfödd valp ej haft sammanväxt fontanell mm. 

 

2.  Utgående ärenden        
AK har sänt ett dokument angående DNA test för Linsluxation, för påseende och 

godkännande av styrelsen, för publicering på klubbens hemsida. AK varit i kontakt 

med SKK angående detta. 

Styrelsen också godkänt att AK skriver en skrivelse till SKK, angående att få 

resultatet av detta test centralregistrerat. 

 

AK:s Verksamhetsberättelse för 2009 och Verksamhetsplan för 2010, är klara och 

sänds underskrivna till styrelsen. 

 

3. Rapporter  

 

 

4. Information (inrapporterade intyg mm.) 

 

Året 2009 

Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 25/10 (inom 

parentes totalt från årets början). 

 

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

Tandstatus – 1 (31 tandintyg, 21 u.a.) 

Röntgade höfter (HD) -  HD 0 (20 A, 13 B, 2 C, 2 D) 

Patella – 1 (14 undersökta varav 14 u.a, 1 med medialt 1/1) 

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

Ögonlysningar – 0 (14 u.a.) 

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

Nyregistrerade parson – 1 kullar, 2 parson  (43 kullar, 185 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) 

 

Preliminär RAS 2010 klart. 

 

6. Hemsidan 

Sammanställningen av frågeformuläret läggs ut. 

 

Preliminära RAS läggs ut. 

 

Dokumentet angående DNA test för Linsluxation utlagt på hemsidan. 

 

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. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2009 klar. 

 

Verksamhetsplanen för 2010 klar. 

 

Diskuterades en framtida form för hur AK kan vidarebefordra inrapporterade 

nya/ovanliga avelsrelaterade anomalier till uppfödarkåren. Något för nästa års 

verksamhetsplan, men diskussionen fortgår. 

 

Styrelsen är meddelad om att AK vill ha RAS möte den 13/2 i 3 timmar. 

 

9. Nästa möte 17/12 kl 19.00 via MSN.   


