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1. Genomgång av föregående protokoll från 2013-10-17.
Allt klart förutom:
• Att lyfta frågan om ev. ändrade kriterier för SSK Avelsdjur avseende PRA. Då
osäkerhet föreligger om det är gjort, så kvarstår frågan.
2. Förslag till långsiktig plan för att hantera PRA.
• Skärpa kraven för SSK Avelsdjur, d.v.s. att de skall ha känd PRA-status, se 1.
• En rekommendation till uppfödarna att gentesta den egna hunden/tiken om den
tilltänkta partnern har okänd status eller är bärare.
• AR anser inte att det föreligger något behov av ett hälsoprogram utöver det
redan befintliga nivå 1 för PRA.
3. Ansökan om ny SSK Avelstik.
• Godkänd är SE57476/2013 Vita Av Rondvollen, ägare Tony Kiiskinen
4. RAS 2013-2017
• Inlämnat och dialogiserat med SKK. Kommer att godkännas vid nästa SSK
möte 11-12 januari 2014 enligt Karin Drotz.
5. AR förslag till programpunkter vid Uppfödarkonferensen 2014.
• Grunder Genetik, Erik Vilson. (kunskapslyft)
• Grunder/Allmänt gentester, extern föreläsare. (kunskapslyft)
• ”HD-strategi SSK”, Åsa Vilson med efterföljande diskussion.
• Egenskapsbedömning, Stellan Johansson med efterföljande diskussion.
• Infrysning av säd, Åsa Vilson/Jan Ericsson med efterföljande diskussion.
• Uppfödarenkät, Åsa Vilson/Jan Ericsson. Innefattar frågor kring ”Hälsa”,
Bruksegenskaper och SSK:s arbete. Enkäten skickas ut i god tid och
sammanställs av AR. Presenterar resultatet på konferensen – diskussion.
Arbetet med uppfödarenkäten är påbörjat och den kommer att presenteras
styrelsen för godkännande.
•

AR-frågor till styrelsen: Hur många timmar kan vi påräkna för AR förslag till
programpunkter? Är programpunkterna OK? Vad saknas? Ekonomiska medel
för externa föreläsare (resa, boende, mat)? Erik Vilson är extern i detta fall!
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6. Internt behov av förbättringar/förändringar.
• Göra förändringar i den digitala ansökningsblanketten för SSK Avelhund/tik.
• Se över kravställningarna för kriterierna till SSK Avelshund/tik vad avser
jaktprov/utställning och sedan lämna förslag till styrelsen.
• Fler aktivt arbetande medlemmar i AR, minimum 4 personer.

7. Nästa AR-möte via telefon preliminärt i början av februari 2014.

Jan Ericsson
Mötessekreterare

