Minnesanteckningar från Avelskommitténs möte den 3 juni 2018
Närvarande: Kim Johansson, Gunnel Sandquist, Louise Wind, Jenny Pleym
Plats: Studiefrämjandet, Borås
Nästa möte
Kommande möte blir lördagen den 18 augusti kl. 10 på Studiefrämjandet i Borås. Vem fixar
lunch?
Aktuellt från Styrelsen
Lolo har informerat om AK:s arbete och styrelsen hade inga invändningar.
Nästa styrelsemöte den 2 juni.
Möten med Jordbruksverket
Kim har återkallat vår överklagan hos Förvaltningsdomstolen. Jenny ska skriva ett första
utkast till Åtgärdsprogram för sanering av västgötaspetsretinopati utan att förlora genetisk
variation och söka genetisk expertis som kan hjälpa oss i saken. Vi väntar med att anlita jurist
tills det behövs.
Genetisk variation
Nu har resultatet från det amerikanska DNA-testet för genetisk variation kommit. Jenny och
Gunnel redogjorde för testet och resultaten. Jenny skriver en sammanfattning av resultaten
till tidningen.
Arbetet med den internationella databasen fortskrider. Alla hunduppgifter granskas och nu är
man på bokstaven H.
RAS
Vi har fått in 772 svar på enkäten. Jenny fick uppdraget att sätta tänderna i resultatet för att
lägga in det i RAS. Arbetet med RAS fortgår (så fort det börjar regna….).
Medlemskonferens den 28 oktober
Kim preliminärbokar den 28 oktober på Studiefrämjandet i Jönköping. Det är en jättebra
lokal (stor, lättåtkomlig, utrustad, hundtillåten, gratis), därför bestämde vi oss för den även
om vissa får en lång resa. Vi hoppas konferensen är värd att åka till!
På programmet: Nya avelsrekommendationer, RAS, samarbetet med Jordbruksverket, VGL:s
DNA-test om genetisk variation.
Artiklar till tidning och hemsida
Nästa tidningsnummer är om Vallning
Jenny skriver ett par artiklar om vallning och frågar ett par medlemmar om det vill skriva om
sina erfarenheter. Jenny skriver svensk sammanfattning av VGL:S genetiska test.
Övrigt
Hundgenetikgruppen har konferens i Uppsala den 21/10. Gunnel, Kim och Lolo överväger att
åka, det blir tåg och övernattning. Kollar med styrelsen.
Vid pennan, Jenny Pleym

