Minnesanteckningar från Avelskommitténs möte den 3 september 2018
Närvarande: Kim Johansson, Gunnel Sandquist, Louise Wind, Jenny Pleym
Plats: Hemma hos Gunnel
Nästa möte
Kommande möte blir i första hand måndagen den 1 oktober och i andra hand söndagen den
30 september kl. 10 på Studiefrämjandet i Borås.
Aktuellt från Styrelsen
Lolo har informerat om AK:s arbete. Vi undrar varför AK inte blev hörda i frågan om
skrivelsen om Moa Persson om stubbsvans och korta bröstben? Och hur gick diskussionerna
om AK:s alternativa förslag till aktion? Vi skulle gärna även vilja bli hörda om man tänker
fatta beslut om stubbsvansparningar. Nästa styrelsemöte den 9 september.
Jordbruksverket - Åtgärdsprogram för sanering av västgötaspetsretinopati
Jenny har skrivit ett första utkast till Åtgärdsprogram för sanering av västgötaspetsretinopati
utan att förlora genetisk variation. Vi behöver gå igenom programmet med styrelsen. Lolo
kollar med styrelsen ifall vi kan komma till dem efter deras nästa möte den 9/9 i Tidaholm,
eller om de kan komma till vårt nästa möte, som i så fall får bli den 30/9 eller om vi ska hitta
ett tredje datum.
Jenny kontaktar genetisk expertis som kan hjälpa oss i frågan.
Genetisk variation
En sammanfattning av resultaten från VGL:s genetiska DNA-test kommer i nästa nummer av
tidningen.
Arbetet med den internationella databasen fortskrider. Alla hunduppgifter granskas och nu är
man på bokstaven L. Maria, Marit och Elina gör ett fantastiskt bra jobb!
RAS
Vi har fått in 772 svar på enkäten. Jenny är nästan klar med sammanställningen. Hittills kan
man konstatera att hälsoenkäten bekräftar att västgötaspetsen är en frisk ras, men rasen kan
ändå drabbas av alla möjliga olika sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna i rasen är:
Retinopati: Drabbar 13%
Livmoderinflammation: 9% (av tikarna)
Katarakt: 7%
Prostataproblem: 7% (av hanarna)
Tumörer: 6%
Medlemskonferens den 3 november
Kim har bokat den 3 november på Studiefrämjandet i Jönköping. Den 28 oktober var
fullbokad.
På programmet (preliminärt): Nya avelsrekommendationer, hälsoenkäten, RAS, samarbetet
med Jordbruksverket (åtgärdsprogram). Lolo och Kim skriver ihop en första inbjudan till
hemsidan. Vi kan inte fastställa programmet förrän vi pratat med styrelsen.
Vid pennan, Jenny Pleym

