
~ 1 ~ 

 

 

Årsmöte 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Specialklubben för Västgötaspets 

19 mars 2016 i Götene  



~ 2 ~ 

DAGORDNING   

vid ordinarie årsmöte i Specialklubben för Västgötaspets   

19 mars 2016 i Götene   
 

§1. Mötets öppnande 

§2. Justering av röstlängden. 

§3. Val av ordförande för årsmötet. 

§4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet. 

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av 

personer enligt § 7 mom. 4. 

§7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

§8. Fastställande av dagordningen. 

§9. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, 

redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

§10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt 

dessa uppkommen vinst eller förlust. 

§11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§13. 1. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

2. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

3. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

§14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 

enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

§15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa 

stadgar. 

§16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

§17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

§18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av 

medlemmarna anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. 

Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till 

styrelsen senast 5 veckor före årsmötet. Till ärendet skall styrelsen för 

behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns 

medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp 

till behandling men inte till beslut. 

§19. Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Specialklubben för Västgötaspets 2015-03-20 – 2016-03-19 
 

Styrelsen     Mandattid 

Jan Olausson Ordförande  1 år 

Jonna Kanerva Vice ordförande 2 år  1 år kvar 

Gunnel Alsterbrink Sekreterare 2 år  1 år kvar 

Lill Johansson Kassör   2 år 

Anita Whitmarsh  Ledamot 2 år 

Anders Johannesson Ledamot 2 år 

Erik Stenkvist Ledamot  2 år 
 

Susanne Hedelius Suppleant  1 år  

Erik  Åhäll   Suppleant 1 år (till 2015-10-04) 

Marianne Larsson Suppleant 1 år 

Lovisa Martinson Suppleant 1 år 
 

Revisorer 

Berith Uhlén Svensson   1 år 

Hans G Bengtsson    1 år 
 

Revisorssuppleanter 

Karin Jonstad   1 år 

Ulla Käck    1 år 
 

Valberedning 

Louise Wind  Sammank. 1 år 

Irene Bergman    2 år 

Gunvor Hjelmqvist   1 år  
 

Förra årsmötet hölls i Jönköping, omedelbart följt av ett konstituerande möte. 

Därutöver har styrelsen haft 4 protokollförda möten. Protokollen återfinns på klubbens 

hemsida: http://vastgotaspets.se/skv/organisation/styrelseprotokoll/ 

Den 31 december 2015 hade Specialklubben för Västgötaspets 873 medlemmar. Av 

dessa är 58 utländska medlemmar, 48 familjemedlemmar och 7 ungdomsmedlemmar. 

Hedersmedlemmar är Ulla Nilsson, Eva Jakobsson, Barbro Carlsson, Ewa Elke-Sundin 

och Örjan Skoglund. En av våra hedersmedlemmar, Ulla Nilsson, har nyligen avlidit i 

en ålder av 90 år. 
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Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Gun Johansson, Jonna Kanerva 

Följande aktiviteter har under 2015 arrangerats inom kommittén ansvarsområde. 

 Rasmonter på MyDog i Göteborg den 3 – 6 januari. Montern vann andra pris. 

 Officiellt lydnadsprov kl 1 – elit på Tånga Hed den 15 maj. 

 Officiell rallylydnad nybörjarnivå på Tånga Hed den 15 maj. 

 En sommarläger agility och lydnad i Skövde den 1 och 2 augusti.  

 En träff i Mark september, som uteblev, för få anmälda. 

 Rasmonter i Stockholm den 7 – 8. december. 
 

 

Avelskommittén 
Medlemmar: Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind 

Avelskommittén har haft 5 möten under 2015. Kommittén har löpande arbetat med 

avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och uppdatering av täckhundslistan. 

Avelskommittén har arbetat med rasrelaterade frågor som genetisk variation, 

västgötaspetsretinopati, internationell databas och mentalitet. En skrivelse om samarbete med 

SKK:s experter i frågan om genetisk variation och ögonsjukdom har skickats till SKK:s 

avelskommitté. Kommittén har skickat in artiklar till varje nummer av Västgötaspetsen. 
 

 

Beskrivningskommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Marit Cronquist, Barbro Carlsson 

Vi har haft en fortsatt positiv utveckling inom beskrivningarna. Under året har 47 hundar 

beskrivits i Sverige. En beskrivarkonferens har hållits på Tånga Hed i anslutning till de övriga 

evenemangen. Från andra länder deltog Robert Fisher, Iris Kaimio och Lars Wilms. Vid 

konferensen fattades beslut om ett nytt protokoll för beskrivningarna. Något som sedan 

stadfästes av styrelsen. 
 

 

Butiken 
Medlemmar: Maarit Sallanto 

Försäljningen har varit god. 
 

 

Domarkommittén & Utlandskontakter 
Medlemmar: Anita Whitmarsh, Anders Johannesson 

Domarkommittén kan meddela att vi har inga bekymmer att skaffa domare bara man är ute i 

god tid. 

Det är också ett stort intresse från domare att utbilda sig på rasen 

Däremot tycker vi att det är dålig respons på vår uppmuntran till medlemmar att komma in 

med förslag. 

Som vanligt, de tre sista åren, så är det mycket lite respons från utländska klubbars styrelser. 

De flesta utländska uppfödare skriver gärna till de som dom känner i Sverige och kanske har 

köpt hund av. Det är ju naturligtvis förståeligt och är ju ofta av privata ärenden. Däremot borde 

det uppmuntras att om ärendet har med SKV att göra så ska det komma genom utlands-

kontakten i vår styrelse 
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Tidningskommittén 
Medlemmar: Gunnel Sandqvist, Erik Stenkvist 

Under året har vi givit ut 3 nummer av tidningen Västgötaspetsen. Det första numret var ett 

dubbelnummer. 

Upplagan är nu 900 ex per nummer. 

Redaktör och formgivare har varit Gunnel Sandquist 

Tidningen har tryckts hos TMG Sthlm. Tryckeriet ombesörjer även distribution till Postnord 

som sedan skickar ut till alla medlemmar. Samarbetet fungerar mycket bra. 
 

 

Utställningskommittén 
Medlemmar: Susanne Hedelius, Gunnel Alsterbrink, Ann-Katrin Stenkvist, Ann-Christine Svanström 

Specialklubben för Västgötaspets har under året haft 3 officiella utställningar. 

 Specialutställning i Strängnäs 15 mars. Där deltog 36 västgötar plus 6 valpar. Domare var 

Joakim Ohlsson. 

 Huvudutställningen på Tånga Hed, Vårgårda 14 maj med 84 vuxna västgötar samt 18 

anmälda valpar. Dömde gjorde Robert Fisher och Karen Gilliland. 

 Specialutställning i Tvååker 13 september. 20 västgötar deltog. 8 valpar var anmälda. 

Domare var Anne Chatrine Edoff. 

Allt har fungerat bra och kommittén tackar alla som på ett eller annat sätt gjort så att 

utställningarna har kunnat genomföras. 

 

Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

Vallningskommittén anordnade 5 vallanlagstester 2015; Tånga hed 14/5, Tånga hed 15/5, 

Skarmansmåla 31/5, Lycksele 18/7 och Sparrsätra 10/10. Det deltog totalt 72 västgötaspetsar 

och 8 hundar av annan ras på testerna. 
 

 

Valpförmedlingen 
Medlemmar: Vera Andersson, Marit Cronquist 

Under året har det ringt en hel del trevliga människor, som har varit intresserade av både valpar 

och vuxna hundar och undrat var/vad det finns för uppfödare. Vår uppfattning är att intresset för 

rasen har ökat under året. Det har ringt fler som inte haft västgötaspets innan än vad det gjort 

tidigare. Flera av dem har varit och besökt vår rasmonter på Stockholms- och 

Göteborgsutställningarna. De flesta andra har först ringt till SKK och sedan vidare till SKV:s 

valpförmedling. Det har också kommit in en del förfrågningar via e-post, både från Sverige och 

andra länder.  

Jag arbetar fortlöpande med att hålla webbmastern informerad om planerade parningar, parade 

tikar samt valpkullar så att uppgifterna på klubbens hemsida är aktuella. Dessutom tar både jag 

och Marit emot samtal och e-post från valpspekulanter och de som bara vill veta mer om rasen. / 

Vera  

Jag har ansvaret för omplaceringarna och flera hundar har kunnat placeras om utan att vi behövt 

annonsera innan, då jag haft flera intresseanmälningar innan där jag kunnat hänvisa ägaren till en 

kontakt. Jag har lagt ner mycket arbete på att få in så adekvat information om hundarna som 

möjligt för att på bästa sätt kunna hjälpa dem till rätt hem. Det har gällt även vid de tillfällen vi 

behövt annonsera för att hitta ett hem. I flera fall har ägarna önskat mig som kontaktperson som 

kan "sålla agnarna från vetet" lite och det har fungerat mycket bra. Det är en uppgift jag gärna 

hjälper dem med.  

Jag tar också hand om de samtal och e-post som kommit från personer som inte talar svenska och 

det har varit några förfrågningar om valp från bl a USA, Österrike och Schweiz. / Marit 
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Webbansvarig 
Medlemmar: Elina Sandquist, Isabell Skarhall, Gunnel Alsterbrink, Erik Stenkvist 

Vi har efter bästa förmåga försökt se till att den information medlemmarna behöver finns tillgänglig på 

klubbens hemsida.  

 

Årsbokskommittén 
Medlemmar: vakant/Erik Stenkvist 

Ingen aktivitet. 

 

 

Slutligen vill styrelsen tacka alla, ingen nämnd och ingen glömd, som lagt tid och energi på 

SKV och för rasen även om de inte syns i verksamhetsberättelsen. 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Jan Olausson        Jonna Kanerva 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Gunnel Alsterbrink      Lill Johansson 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Anita Whitmarsh       Anders Johannesson 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Erik Stenkvist       Susanne Hedelius 

 

 

 

…………………………………….….  …………………………….…………. 

Marianne Larsson       Lovisa Martinson  
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VERKSAMHETSPLAN 2016 

 
Aktivitetskommittén 
Medlemmar: Gun Johansson 

Under 2016 planeras följande aktiviteter: 

 MyDog i Göteborg 7 - 10 januari. 

 Tånga Hed officiellt lydnadsprov klass 1 – elit den 6 maj. 

 Tånga Hed officiell rallylydnad tävling nybörjarnivå den 6 maj. 

 Sommarläger i Skövde den 30 - 31 juli. 

 En västgötaspetsträff med träning Lydnad/agility på hösten 2016. 

 Rasmonter i Stockholm 10 – 11 december. 

 
Avelskommittén 
Medlemmar: Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind 

Kommittén kommer att ha 5-6 möten under året. 

Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor och 

uppdatering av täckhundslistan samt övriga åligganden som ankommer på Avelskommittén. 

Under 2016 kommer vi arbeta med övergripande frågor som genetisk variation i rasen och 

ögonsjukdomen västgötaspetsretinopati. Vi kommer också jobba med kontakter med 

utländska västgötaspetsklubbar och upprättandet av en internationell databas i SKV:s regi. I 

april kommer vi anordna ett BPH för västgötaspetsar och till hösten en avels- och 

medlemskonferens. 
 

Beräknad budget 2016 

Avels- och medlemskonferens 25 000 kr 

Reseersättning ordinarie möten   5 000 kr 

Summa:      30 000 kr 

 
Beskrivningskommittén 
Medlemmar: Gunnel Alsterbrink, Barbro Carlsson, Marit Cronquist 

Vi avser fortsätta ta alla tänkbara tillfällen att beskriva hundar samt att även direkt i 

kommitténs regi skapa beskrivningstillfällen. De inplanerade beskrivningarna under 2016 är: 

Storegård vår och höst, Tånga Hed i samband med utställningen, 15 maj i Skarmansmåla 

(Tingsryd), Stockholm (Gärdet) ovisst när, samt några kennelbeskrivningar. Vi vill också 

samverka med avelskommittén. 

Det finns ett fortsatt behov av utbildade beskrivare. Speciellt gäller detta Norrland och 

Mälardalen. Vi är tacksamma för tips om lämpliga personer som kan tänka sig att arbeta som 

beskrivare. 

Budget: avgifterna beräknas täcka kostnaderna för reseersättningar. Skulle vi få in lämpliga 

kandidater för utbildning av nya beskrivare återkommer vi med en kostnadsberäkning för 

detta. 

 
Butiken 
Medlemmar: Maarit Sallanto 

Hoppas på fortsatt god försäljning 
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Domarkommittén & Utlandskontakter 
Medlemmar: Anita Whitmarsh, Anders Johannesson 

Vi hoppas att kunna utbilda nya ras-specialister om intresset finns. Annars är planerna de 

samma som alltid, att försöka hitta olika domare som inte dömt rasen för ofta, till våra 

specialer. 

Jag ska ta kontakt med de utländska klubbarna igen och kanske bilda en grupp på Fb, för bara 

rasklubbarna och deras styrelser, mer går inte att göra om intresset inte finns. 

 
Tidningen 
Medlemmar: Gunnel Sandquist, Erik Stenkvist 

Under 2016 planerar vi att ge ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. 

Ca 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. 

Manusstopp för respektive nummer är 1 månad före utgivningsdagen. 

Beräknad upplaga per nummer är 900 ex.  

 
Utställningskommittén 
Medlemmar: Susanne Hedelius, Gunnel Alsterbrink, Ann-Katrin Stenkvist, Ann-Christine Svanström 

Specialklubben för Västgötaspets har 2 officiella utställningar inbokade för 2016. 

 Huvud- tillika Jubileumsutställning på Tånga Hed 5 maj. Domare: Anita Whitmarsh 

(hanar) & Renee Sporre Willes (tikar). Platsansvarig: Marianne Larsson. 

 Specialutställning i Böda 4 september (samarr. med SKK). Domare: Ambjörn 

Lindqvist. Platsansvarig: Anita Whitmarsh. 

I vanlig utsträckning behövs det frivilliga som kan hjälpa till på dessa utställningar. Känner 

du för att göra en insats så ta kontakt med styrelsen som skickar dig vidare till rätt person. 

Man behöver inte kunna en massa om utställning för att hjälpa till, det finns något för alla. 

Hoppas vi ses vid ringside! 

 
Vallningskommittén 
Medlemmar: Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

Vallningskommittén planerar att under 2016 anordna 4-5 vallanlagstester. 
 

Beräknad budget 2016 

Intäkter: anmälningsavgift 50 västgötaspetsar 5 000 kr 

Utgifter: reseersättning vallanlagstest   4 000 kr 

 
Valpförmedlingen 
Medlemmar: Vera Andersson, Marit Cronquist 

Vi fortsätter att arbeta på samma sätt som under 2015 och Marit kommer också att jobba med 

att få upp ett parnings/valphänvisningsformulär på hemsidan för att underlätta för både oss 

och annonsörer. Vi har också en tanke om att utforma något slags valpinformation som 

klubben haft tidigare att lämna tillsammans med valpen. Det är dock bara under tankestadiet 

ännu och kommer lämnas till styrelsen när vi grunnat klart. 

 
Webbansvarig 
Medlemmar: Elina Sandquist, Gunnel Alsterbrink, Isabell Skarhall, Erik Stenkvist 

Arbetet med att underhålla och utveckla SKV:s webbsajt fortsätter. 

 
Årsbokskommittén 
Medlemmar: Erik Stenkvist 

Vi hoppas kunna hitta någon som är villig att sammanställa en årsbok för de år som saknas. 
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Budget för 2016 
       

Intäkter       

Medlemsavgifter     215 000 

Butiken      25 000 

Utställningar & Tävlingar    40 000 

Annonser, tidningen    2 000 

Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter   5 000 

Vallanlagsprov, anmälningsavgifter   5 000 

Läger      6 000 

       

Summa      298 000 
       

       

Kostnader      

Tidningen     65 000 

Porto      25 000 

Medlemshantering     28 000 

Utställningar och tävlingar    50 000 

Butiken, inköp av varor    15 000 

Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi  5 000 
Vallanlagsprov, djurägare, reseersättning, kost o 
logi 4 000 
Läger, hyra, instruktör, reseersättning, kost o 
logi  6 000 

Interna konferenser och årsmöte   28 000 

Styrelsen      20 000 

Webbsida     1 000 

Kontorsmaterial     4 000 

PR och rasmontrar     12 000 

Övriga resekostnader    7 000 

Externa kurser och konferenser   10 000 

Försäkringar     1 000 

Bankkostnader     1 000 

Ögonlysning och forskning    5 000 

Medlemsaktiviteter     50 000 

Diverse övriga kostnader    5 000 

       

Summa      342 000 
       

       

RESULTAT     -44 000 
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Specialklubben för västgötaspets 

 

Valberedningens förslag inför årsmötet 2016 
 

 

 

 

Ordförande   Jan Olausson    1 år omval 

Ordinarie ledamöter Gunnel Alsterbrink  1 år kvarstår 

     Jonna Kanerva   1 år kvarstår 

     Lill Johansson    2 år omval 

     Erik Stenqvist   1 år kvarstår 

     Anita Whitmarsh   2 år omval 

     Johanna Öhlund   2 år nyval 

 

 

Suppleanter   Susanne Hedelius   1 år omval 

     Marianne Larsson      1 år omval 

     Jan Helgesson   1 år nyval 

     Ellinor Björkman   1 år nyval 

 

 

 

Revisorer   Berith Uhlén Svensson  1 år omval 

     Hans G Bengtsson   1 år omval 

 

Revisorssuppleanter Karin Jonstad    1 år omval  

     Ulla Käck    1 år omval  

 

 

 

 

Valberedningen den 23 januari 2016 

 

 

 

 

……………………………………..................... 

Louise Wind 

 

 

 

………………………………………………….. 

Irene Bergman 

 

 

 

………………………………………………….. 

Gunvor Hjelmqvist 
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INKOMNA MOTIONER MED STYRELSENS YTTRANDE 
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Styrelsens yttrande över motionen: 
 

Exteriörbeskrivningar är något som tillför information om rasens status och alltså görs för 

rasens skull och inte i första hand för ägaren. Därför tillstyrker styrelsen motionen med 

tillägget att samma sänkning även bör gälla vid vallanlagsprov. 
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Motion till Årsmötet för Specialklubben för Västgötaspets 2016 
 

Sverige är till geografin ett stort och avlångt land, med långa avstånd. En stor del av 

diskussioner och samtal om vår ras västgötaspetsen förs idag via ”nätet”, som tex. Facebook, 

västgötaspetsdiskussioner och andra slutna eller öppna grupper. 

Vi tycker att det är dags att igen ta upp träffar över hela landet. Vi anser att träffar in real life 

behövs för samhörighetskänslan och för att stötta och tipsa varandra. 

Förslag: Att bilda grupper runt om i landet, där vi kan mötas och umgås kring västgötaspetsen 

och därmed göra det möjligt och lättare att uppfylla stadgarnas mening, ”sprida kunskap… 

sov osv”. 

Till exempel genom hundpromenader, utställningsträning och hanteringsträning, fotografera 

våra hundar, spårträning, agility, valpträning, valltest, beskrivningar, diskussionsgrupper, 

studiecirklar mm. 

Intresserade kontaktar en positivt tänkande aktivitetskommitté, som i sin tur synliggör allt 

som kommer in på hemsida, tidning, intresserade kan då ta kontakt för att samordna sig. 

Låt oss börja 2016 helt förutsättningslöst. Efter en tre år utvärdera vad som var bra och vad 

som var mindre bra. 

 

Orust 10/2 2016 

 

Barbro Carlsson 

Annethe Andersson 

 

 

 

 

 

Styrelsens yttrande över motionen: 
 

Styrelsen ser mycket positivt på alla initiativ för att vitalisera det lokala arbetet för kännedom 

och kunskap om rasen samt för att stärka sammanhållningen oss västgötaspetsägare emellan. 

Då någon erbjuder sig att initiera lokala verksamheter inom SKV kan vi bidra t.ex. med 

material, någon föreläsare (till rimlig kostnad), fika eller liknande. Likaså meddelas 

evenemanget i tidningen, på hemsidan och på Facebook-sidan. 
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Undertecknade medlemmar i Specialklubben för Västgötaspets yrkar att upplysning om 
föräldradjurens hälsostatus beträffande höfter och ögon ska framgå på SKV:s 
valphänvisning. Att som nu enbart skriva att föräldradjuren är höftledsröntgade och 
ögonlysta i de fall de är det, är vilseledande för presumtiva valpköpare. 

Valpköpare som läser att föräldradjuren är höftledsröntgade och ögonlysta kan lätt tolka det 
som att de är friska, och forskar inte vidare om hur det verkligen förhåller sig. 

 

Susanne Sundblad 

Åke Sundblad 

Monica Wallgren 

Ewa Sundin 

Karin Jonstad 

Alice Karlsson 

Ann Malmgren 

 

 

Styrelsens yttrande över motionen: 
Att ange höftledstatus är inte något egentligt problem. Där finns en allmänt känd kod A-E.  

 

När man kommer till ögonstatus blir det besvärligare. Beslutet att bara ange Ja eller Nej på 

uppgiften om ögonen grundar sig på ett fall där hunden var ögonlyst utan retinopati, som ju är 

det som diskuteras inom SKV, men med en annan diagnos.  

Att ange ”ögon ua” om där finns någon form av diagnos vore falsk marknadsföring, på 

gränsen till lurendrejeri. Man kan givetvis ha alternativen: ej ögonlyst / ögonlyst u.a. / 

ögonlyst ej u.a.. Då är valpköparen fortfarande hänvisad till att söka information på Hunddata 

om vilken diagnos hunden har fått – det kan ju vara en relativt harmlös avvikelse.  

En annan möjlighet är att ha någon form av kod för att ange vilken diagnos hunden fått. Det 

finns ju ett antal att välja på: 

 Distichiasis 

 Entropion  

 Ektropion  

 Corneadystrofi grumlingar i hornhinnan (ofta bestående av fetter) som kan vara ärftliga. 

 Endoteldystrofi 

 Glaukom (grön starr) . Glaukom är ärftlig hos flera  

 Ppm (persisterande pupillmembran) 

från iris till iris (relativt ofarligt) 

från iris till hornhinna (kan ge en grumling i hornhinnan) 

från iris till lins (kan ge katarakt). Ppm anses ärftligt men är för det mesta harmlös. 

 Phtvl/phpv värre former kan ge katarakter, fel form på linsen och kvarstående blodkärl 

bakom linsen. Sjukdomen … dyker upp även hos andra raser. 

 Katarakt (grå starr) de flesta är ej säkert utredda med avseende på ärftlighet. Katarakter 

delas in i fyra grupper: 

o ·total katarakt - hela linsen är grumlig och ogenomskinlig ögat är blint 

o ·bakre polär katarakt - grumlingen, som oftast är trekantig, sitter längst bak i 

linsen denna form är oftast ärftlig. Grumlingen ökar i storlek men det sker oftast 
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långsamt och brukar sällan påverka synen. Man anger tre grader (lindrig, måttlig 

och kraftig 

o ·främre y-söms katarakt - i både främre och bakre delen av linsen finns ett område 

(som kallas söm) där linsfibrerna möts. I främre delen har sömmen formen av ett y 

och utmed denna kan små grumlingar bildas. Typiskt är att de ökar långsamt i 

antal, drabbar båda ögonen men aldrig ger synproblem. Sjukdomen anses ärftlig 

men man avråder ej från avel om den uppkommit efter 4 års ålder. 

o övrig partiell katarakt - alla andra former av grå starr, som inte är någon av de tre 

ovan nämnda, kallas övrig partiell katarakt. Det är ofta svårt att säga något om 

arvet i dessa fall men om förändringen är vanlig hos rasen, drabbar båda ögonen 

och ökar i storlek misstänker man en ärftlig bakgrund. 

 Vitreusframfall (glaskroppsframfall) 

 Linsluxation Linsen kan lossna helt eller delvis från sitt läge bakom pupillen. Orsaken 

kan vara en ärftlig defekt i linsens upphängningstrådar.  

 Pra (progressiv retinal atrofi) 

 Rped (retinal pigment epitel dystrofi)  

 Dag- och nattblindhet 

 Rd (retinal dysplasi/felaktig utveckling av näthinnan) Det finns fyra olika former: 

o näthinneveck - syns som små gråa/vita streck i näthinnan 

o multifokal rd - flera små områden med veck eller blåsor (små 

näthinneavlossningar) i näthinnan. 

o geografisk rd -flera veck som ligger nära varandra i en cirkel eller som en 

hästskoform ibland med en näthinneavlossning inuti. 

o total rd - hela näthinnan är avlossad 

Denna sjukdom är mycket omdiskuterad med avseende på avel men hos många raser är 

den ärftlig 

 Retinopati Det finns retinopatier som är misstänkt ärftliga. 

 Cea (collie eye anomaly) 

o crd - en felaktig utveckling av blodkärlen i åderhinnan som ligger under 

näthinnan 

o olobom -en missbildning i utvecklingen av synnervshuvudet. 

o näthinneavlossning- delar eller hela näthinnan kan vara avlossad.  

Nyligen (2006) har sjukdomen också upptäckts hos Tollare. Sjukdomen är ärftlig. 

 

Styrelsen föreslår att Avelskommitten får i uppdrag att utreda vilken väg vi bör välja så att 

inte någon viktig information undanhålls men att informationen är korrekt och någorlunda 

förståelig. 
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