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Nästa möte 
Den 1 december 2019 kl. 10 hos Gunnel i Ljungby. Gunnel fixar lunch. 
 
Aktuellt från Styrelsen 
Malin och Lolo berättade vad som avhandlats. Nästa styrelsemöte är den 9/11. 
 
RAS 
RAS-mötet den 7 september samlade 27 deltagare som representerade 17 kennlar. Det var ett 
jättebra möte med en bra stämning och på en bra nivå. Alla diskuterade på ett trevligt och 
respektfullt sätt. Åtgärderna rörande DNA-testning, dispensförhandlingar med 
Jordbruksverket och fortsatt ögonlysning samt redovisning av barnbarnslistor ströks ur RAS, 
annars gick mötet på AK:s förslag. Inför mötet hade ett fåtal personer hört av sig. Det mesta 
handlade om stavfel och dylikt, övriga tyckte att RAS var bra. Några hade synpunkter på att 
mötet var i Jönköping. 
 
Nästa steg är att invänta SKK AK:s utlåtande av RAS. Vi började skissa på ett 
handlingsprogram för att genomföra åtgärder och intentioner i RAS. Det handlar bland annat 
om avelsrekommendationer, avelsrådgivning, upprätthållande av databas, kunskaps-
förmedling, uppföljning och revidering. 
 
Enkäter 
En av åtgärderna i RAS är att genomföra en enkät om fertilitet och reproduktion samt om 
stubbsvansen och missbildningar. Vi har fortfarande kvar enkätprogrammet till april 2020. 
Gunnel samordnar och skickar ut enkäten. Alla tittar på vilka frågor som bör vara med i 
enkäten och mejlar till Gunnel. 
 
Inkomna ärenden 
AK har fått frågor rörande RAS-sammanfattning till domarkompendium (Gunnel svarar), 
Nya rön om cushings, Dermoid sinus och Medji (Jenny svarar). 
 
Internationell databas 
Gunnel har hört med Maria hur det går med databasen. Den omfattar 22 000 hundar. MK-
värde och inavelsgrad vid provparningar finns inte med ännu. Det kommer i nästa steg. 
 
Avelsrådgivning 
Några ärenden. 
 
Täckhundslistan 
Revidering pågår. 
 
Artiklar till tidningen och hemsidan 
Gunnel skriver om RAS-mötet, om databasen och om enkäter på gång. 
 
  



Övrigt 
SKK:s avelskonferens är den 21-22 mars 202 på temat ”Varför har det blivit så svårt att välja 
avelsdjur? Utmaningen att bedriva avel i små populationer – nu aktuell även för stora raser” 
 
Bli diplomerad avelsfunktionär! Grundutbildning i två steg, distanskurs i hundavel och 
genetik samt helgkurs. Nästa omgång kurser startar i januari 2020. Kostnaden är 1 800 kr. 
 
 
Vid pennan, Jenny Pleym 


