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Sammankallande: Annica Andersson 

Ledamot: Laila Rantanen 
 

 

 Sammanträden. 

10 protokollförda sammanträden har genomförts (t.o.m 15/11). Ett sammanträde hemma hos 

Laila, och resten genom Skype eller MSN. Fortlöpande kontakt har hållits i det 

gemensamma arbetet, som redovisats i sammanträdesprotokollen. 

Protokollen har publicerats på hemsidan. 

 

 Korrespondens 

Under 2009 har en mycket aktiv korrespondens pågått mellan Styrelsen, AK, SvTek och 

SKK, mycket beroende på revideringen av RAS. AK har månat om att bemöta och svara på 

allt.  

Även korrespondensen med medlemmar har varit mycket aktiv, vilket vi på AK uppskattar 

mycket då det håller avelskommitténs jobb levande. Vi på AK är ju medlemmarnas/rasens 

språkrör utåt mot högre instanser i avelsfrågor. TACK för det. 

 

 Arbetet på RAS för fastställande år 2010. 

Arbetet har fortskridit enligt följande: 

2009-02-14 Medlemsmöte där enkätsvaren redovisades och diskuterades. 

2009-08-22/23 Medlemsmöte i samband med Rasspecialen. 

Under år 2009 har arbetet fortlöpande informerats genom klubbtidning och hemsida. 

Flera RAS-diskussioner i diskussionsforumet på medlemssidorna pågår. 

 

AK har dessutom närvarat på 3 stycken konferenser , gällande RAS, anordnade av 

SKK/SvTek : 

28/2 & 1/3 medverkade Annica på SKK:s avelskonferens. 

19/4 medverkade Annica & Laila på SvTek:s avelskonferens. 

10/10 medverkade Annica på SvTek:s kurs för avelsråd. 

 

Både SKK och SvTek har under året haft stor inblick i vårt RAS arbete, och flera gånger har 

denna metod med diskussionsforum, Power Point presentationer mm fått rosor, och använts 

som exempel på konferenserna. 

 

 

 Utarbetat Riktlinjerna för Svenska Parsonklubbens Avelskommitté gemensamt med 

styrelsen. 
I dagsläget arbetar Svenska Parson klubbens avelskommitté under SKK:s och SvTek:s 

riktlinjer, som de också ska. 

AK har under 2009 utarbetat gemensamt med styrelsen: 

            ” Svenska Parson Russell terrierklubbens avelskommitté ska årligen…” och 

            ” Etiska riktlinjer för Svenska Parson Russell terrier klubbens avelskommitté”. 

 

 AK har vidareutvecklat, gemensamt med styrelse och webb-ansvarige Lena Östman, 

Avelsdelen på klubbens hemsida. 

Det har tillkommit en egen ”sida” för avelskommittén där flera undermenyer skapats. 



Riktlinjer, Hälsa, Avelsstrategi, Avelsrådgivning och Rapportforum. 

Under dessa sidor har många dokument lagts ut som är relevanta. 

Alla AK:s mötesprotokoll finns också att hitta här. 

Dessutom har ett eget diskussionsforum för RAS frågor öppnats. Där det fortlöpande arbetet 

med RAS presenterats genom bildspel, statistik utvärderingar mm. 

 

AK har också fått en egen mailadress, för inkommande och utgående post: 

ak@parsonklubben.se  

 

Vi tackar speciellt Lena Östman för ett mycket bra samarbete och ett fantastiskt jobb med 

AK:s önskemål. Även styrelsen tackas för ett mycket gott samarbete under året. 

 

 

 

 

2009-11-14 

 

……………………………………. 

Annica Andersson sammankallande 

 

…………………………………….. 

Laila Rantanen ledamot 
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