RDSG 04-2017
2017-02-06
§ 036 - § 046

Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen för Rasklubben för dansk-svensk
gårdshund måndagen den 6 februari 2017 kl. 19.30
Närvarande: John S Berg (ordf), Barbro Härse (sekr), Anna-Clara Halleröd, Berit Lindenger,
Fredrik Lövgren, Laila Redlund
Adjungerad: Anne Hansson
Anmält förhinder: Åsa Lundgren (vice ordf)
Vid protokollet: Barbro Härse

§ 036 Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 037 Val av justeringsperson
Utsågs Berit Lindenger att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 038 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§ 039 Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll 03_2017 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 040 Uppfödarutmärkelsen
Beslöts att ta bort Årets uppfödarutmärkelse på grund av att ett flertal uppfödare har ifrågasatt
nyttan och utformningen av den.
§ 041 Avelsrekommendationer HD-index
Beslöts att följande rekommendationer avseende HD-index gäller from 2017-07-01:
• Avelsdjuren ska vara höftledsröntgade med bedömningen HD grad A, B eller C
• För hund med bedömning HD grad C gäller att dess individuella HD-index ska vara minst 91
vid tidpunkten för provparning, senast tre (3) månader innan planerad parning. Om hundens
individindex understiger 91 vid parningstillfället ska en kopia ur avelsdata från provparningen
finnas.
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•

•

Preliminärt kullindex ska vara minst 100 vid tidpunkten för provparning, senast tre (3) månader
innan planerad parning. Om preliminärt kullindex understiger 100 vid parningstillfället ska en
kopia ur avelsdata från provparningen finnas.
Vid avel med utländsk hund gäller avelsrekommendationen att båda avelsdjuren ska vara
höftledsröntgade med bedömningen HD grad A eller B.

Flera uppfödare har reagerat på styrelsens tidigare förslag om HD-index. Av den anledningen har
styrelsen beslutat införa kullindex som ett första steg i att arbeta med index. För att få möjligheter
att ta med hundar med HD grad C som har ett bra HD-index införs individindex för dessa.
Eftersom indexvärdet kan ändras mellan provparning och parningstillfället rekommenderar
styrelsen att alltid ta en kopia ur avelsdata vid provparningen.

§ 042 Skrivelse till SGVK
Årsmötet 2016 gav styrelsen i uppdrag att driva frågan om en nordisk databas i samråd med SGVK.
En skrivelse i detta ärende skickas till SGVK, se bilaga 1.

§ 043 Inför årsmötet 2017
Verksamhetsberättelse 2016, verksamhetsplan 2017 samt inkomna motioner diskuterades.

§ 044 Sportkommittén
Sportkommittén jobbar vidare med planeringen av sportgrenarna under rasspecialen 2017 enligt
förslag.
§ 045 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte onsdagen den 8 februari 2017 kl. 19.

§ 046 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

………………………………………………
Barbro Härse, sekreterare.
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Justeras:

………………………………………………
John S Berg, ordförande

…………………………………………………
Berit Lindenger
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