
Avelsrådsmöte  

Telefonmöte 11-09-21 

Närvarande: Märta Brandts, Maria Andersson, Therese Hällström 

Frånvarande: - 

§1 Mötets öppnande 

Märta förklarade mötet öppnat.  

§2 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll  

Till justerare valdes Therese Hällström 

§3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes och godkändes.  

§4 Föregående mötesprotokoll  

Inget tidigare mötesprotokoll. 

§5 Rapporter från: 

1. Maria hälsas välkommen till avelsrådet! Information till Maria om avelsrådsposten.  

Rapport om att kommande möten skall protokollföras. 

 

 

2. Fördelning av arbetsuppgifterna,  

Sammankallande & beräknar inavelsgraden – Märta Brandts.  

Valphänvisningen – Therese Hällström.  

Hanhundslistan – Maria Andersson. 

 

 

3. Hanhundsintyg, förslag till styrelsen lämnas.  

 

 

4. Ny valphänvisning, förslag från styrelsen. 

Vill ha kvar det som förut, men ta bort uppfödarnas egna kommentarer. Eftersom det 

ska vara en hänvisning om kullen.  

 

Mer information på hemsidan: Vad innebär det att man följer SLBK:s avelsstrategier, 

mer riktat mot valpköparna. Kontaktar styrelsen om detta kan läggas in på den nya 

hemsidan. 

 

Mer information hur man fyller i när man vill ha valphänvisning behövs, uppfödarna 

har svårigheter och kommer med frågor. Önskar enklare hänvisningar på den nya 

hemsidan.   



Valphänvisningsblanketten, förslag att lägga till på blanketten: 

Flervals alternativ varför man inte följer ras (i dags läget kan man endast fylla i ett 

alternativ varför man inte följer ras, men det kan ju vara fler orsaker.) 

 

5. Lathundsutbildning. Robin Neumaan kommer att åka. Plats finns för en från avelsrådet 

att åka, Therese tittar om hon har möjlighet att åka.  

Anmälan måste in senast den 27 september 2011.  

 

 

6. Sammanställning över medelålder på våra hundar.  

Therese jobbar vidare med denna fråga, svårighet att hitta statistik. Fortsätter kontakta 

försäkringsbolagen.  

 

 

7. Hd/ Ed statistik.  

Står i RAS att klubben ska arbete med att öka detta. Kontaktar SKK för att få reda på 

om det går att få ut den preliminär hd/ed röntgen statistiken. Eftersom dessa individer 

ofta tas bort tidigare så är det en viktig grupp för statistiken. Avelsrådet jobbar vidare 

med denna fråga.  

 

8. Jobbar vidare med eventuellt en kommande kunskapshelg (med bland annat David 

Selin). Maria jobbar vidare på detta och har fortsatt kontakt med David. 

 

§6 Övriga frågor  

1. Diskussion om beräkning av ljuset. 

  

2. Avelsråds mailen, ändra så att mailen skickas till oss i avelsrådet.  

Frågan har tidigare skickats till styrelsen, inväntar svar.  

 

§7 Nästa möte  

Nästan telefonmöte 13 Oktober 2011. 

(Styrelsens nästa möte är 30 okt.) 

§8 Mötets avslutande  

Märta förklarade mötet avslutat.  

Justeras:____________________________________________ 

 

 

Ordförande:_________________________________________ 

 



 


