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Plats:

Telefonmöte

§§

§§17 – 36/2018

Ordförande:

Karin Friberg

Beslutande avelsråd:

Gunilla Lefwerth
Viktoria Eriksson
Victoria Ekenberg
Lena Hägglund
Katarina Morsk
Marianne Johansson adj.
Marita Stigelius adj.

Adjungerade:
Anmält förhinder:

Protokollförare
Justerare
§§21-37
§§19-37

§17 Mötets öppnande
Karin Friberg öppnade mötet 19.05, och hälsade alla välkomna
§18 Val av justerare
Mötet beslutade att utse Viktoria Eriksson att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.
Katarina Morsk ansluter 19.07
§19 Fastställande av dagordning
Tillägg:
Ögonfråga annons valpförmedling
Arbetsgrupp gentester/DNA-profil
Information om Storegate molnlagring
Text på hemsida
Mötet beslutade att med ovanstående tillägg, fastställa föreslagen dagordning för mötet.
§20 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är fastställt av FRK:HS och lagt till handlingarna samt publicerat på
hemsidan.
Victoria Ekenberg ansluter 19.12
§21 Lathunden
Föredragande Victoria Ekenberg
Victoria har kommit igång i programmet och mötet har tagit del av flertalet uttagna rapporter på
vår facebookgrupp. Victoria håller också på att kolla upp vilka ev. utbildningar i programmet som
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SBK har.
Oklarheter råder fortfarande om vilka data som finns och vilka som ev. ska läggas in manuelltVictoria kontaktar därför Jörgen Norrblom för att få mer klarhet. Mötet diskuterade också vilka
uppgifter som kan vara intressanta att ta fram på halvårsbasis för publicering/delgivning samt om
avelsrådet ska kontakta och hur kontakta de hanhundsägare som ligger på gränsen till att ha 75
avkommor i Sverige alt. 100 i världen.
§22 RD-listor
Föredragande Viktoria Eriksson
Viktoria meddelade att hon varit i kontakt med Linda Sträng på SKK.
Kontakt med SVA, Biovet och SLU har också tagits och SVA har svarat att dom inte har några
liggande obduktionsprotokoll. Svar har ännu inte kommit in från Biovet och SLU.
Mötet diskuterade de fall där det finns obduktionsrapporter och gav Viktoria i uppgift att ta
kontakt med dom ägare/uppfödare som är aktuella. I ett av underlagen står att uppfödare skickat
mail med obduktionsrapport. Inget sånt mail har kommit nuvarande avelsråd tillhanda. Viktoria får
undersöka detta närmare med hundägaren.
Reddes ut vilka alternativlistorna är:
1. Obducerade och konstaterade fall som ej publicerats på SKK. När medgivaravtal skrivits ska
fallen upp på listan ”Konstaterade men ej publicerade på SKK”. Dessa hundar ska tillsammans med
SKK arbetas med för att försvinna från alternativlista och istället publiceras på SKK.
2. Misstänkta, ej obducerade fall där kombinationen publiceras (inte hunden) och uppfödaren ger
sitt medgivande. Föräldrarna stoppas inte. Denna lista är svårhanterad och känslig därför är den
inte prio 1 i dagsläget.
Mötet beslutade att framföra förslag till HS om att driva frågan med försäkringsbolagen, om krav
på obduktion för hundar upp till 3 år.
§23 HD-index och HD-statistik
Föredragande Karin Friberg
Mötet diskuterade de motioner ang. HD som SSRK/SBK la fram på Kennelfullmäktige och som
röstades igenom. När kommer motionerna genomföras? Vi konstaterar att vår ras under första
halvåret 2018 ligger på en HD på 18%. Dessutom har vi fler C-höfter än B-höfter.
I ett CS-protokoll från november 2017 rapporteras om HD-resultaten och vad som kan påverka. I
protokollet kan vi till vår förvåning läsa att resultatet påverkas av VEM som avläser på SKK.
Ett fall där hund fått C i Sverige och röntgats om i Norge med A/B (2 månader senare). NKK har
sedan strukit resultatet i Norge eftersom det var omröntgat 2 månader efter resultatet i Sverige.
Ytterligare 4 månader senare läses hundens plåtar av till B/C i Norge. Fallet är nu inrapporterat till
FCI. Mötet diskuterade också röntgenpanelen för Nordisk avläsning eftersom svensk läser i Finland
bl.a. Mycket känns oklart gällande avläsningen och avelsrådet kommer ta frågan om avläsning
vidare till SSRK och våra andra retrieverrasklubbar.
HD-index
Diskuterades återigen om fall där en av avelshundarna ”ärvt” index från hunden den parats med
och att man genom selektiv avel kan höja index på enskilda hundar och kullar som blir missvisande
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då släkten faller bort och avkommorna spelar större roll i indexberäkningen. I senare
kombinationer blir index högt men resultatet sämre.
Ang. sänkningen av rekommendation för HD-index på vår ras så konstaterar vi att inte ens alla Ahundar kommer upp i 100 i index och hur vi ska rekommendera HD-index utan att tappa avelsbas.
Ingen kände sig klar med uppfattningen om detta. Förslag om tex olika rekommendationer för
index med kombinationer A+A, A+B eller B+B
Mötet beslutade att ALLA ska ha en uppfattning om indexnivån samt förslag till nästa möte.
§24 RAS
Föredragande Karin Friberg
Nu har officiell information gått ut om att vår ras är borttagen från SRD-listan.
Agrias Breed Profile ska utkomma under året enligt rapport på SSRKs funktionärsträff/avel.
Denna kommer vara till stor hjälp när det gäller uppdateringen av RAS. Första remissomgången
ska vara sektionerna/medlemmarna tillhanda under hösten.
§25 Hälsoenkäter/Webenkät
Föredragande Karin Friberg
Hälsoenkät för 2015 års kullar har gått ut. Karin kommer skriva följebrev i september till Marianne
Johansson, som i oktober skickar ut uppföljande enkäter till kullar födda 2011 resp. 2013.
Alla har sett resultaten från webenkäten och konstaterar att många enskilda medlemmar kanske
vill hjälpa till men inte har en aning om hur. Förslag uppkom om att kolla upp ifall hälsoenkät på
webben är möjlig, där enskilda hundägare kan svara.
§26 Arbetsgrupp samarbete uppfödare/klubb
Föredragande Karin Friberg
Förslag om att be sektionerna bilda lokala uppfödargrupper som arbetar med frågan om hur vi bl.a
ska få bättre svarsfrekvens på hälsoenkäter - ”mutor”, ”samarbetspaket” el. dyl. Viktiga frågor är:
Varför ska jag fylla i enkäterna och vad används dom till? Vad vill jag ha ut av klubbmedlemskapet?
mm
Mötet beslutade att ge Karin Friberg i uppdrag att ta frågan vidare till HS.
§27 Arbetsgrupp Agriasponsrade uppfödarträffar
Föredragande Karin Friberg
Karin informerade om att Agria avsatt ca 5000:- ur sponsringen till FRK till uppfödarträffar runt om
i landet. En arbetsgrupp för att se över hur dessa träffar kan genomföras tillsammans med Agria
Breeder behövs.
Mötet beslutade att alla ska tänka på namn och lägga ut dessa förslag på vår facebookgrupp.
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§28 Information ang. Långtidsprojekten och GDPR
Föredragande Katarina Morsk
Katarina informerade om att vissa projekt inte ligger som högsta fokus hos forskarna just nu.
Ang. 2012-projektet och GDPR tar ansvariga kontakt med HS-ordförande Monica Olofsson samt
det som ligger ute ang. GDPR på bl.a SKKs och SSRKs hemsidor. Ett brev/mail behöver gå ut till
samtliga som är med i projektet ang. GDPR.
Uppföljningsenkäten till ”2012-orna” är inte komplett ännu. Arbete med kompletteringar samt
utskick nr 3 pågår. Det går lite trögt med HGG och Katarina/Marita kommer ta kontakt med Åke
Hedhammar för hjälp.
Dödsorsak-projektet kommer enbart sporadiska svar in.
Mötet diskuterade att ev. lägga denna på startsidan på frk.nu men att det är viktigt att det inte ser
ut som död är i fokus. Här kan vi få många att rapportera in om sina gamla hundar och inte bara
dom som har aktuella dödsorsaker. Förslag om att tex kunna göra ett överlevnads-index i
Lathunden, vore mycket intressant och ffa till en bra hjälp i avelsarbetet gällande långlivade
hundar.
Cancer-projektet – även här enbart sporadiska svar.
Mötet konstaterar att rapporteringen måste bli enklare och ffa tydligare.
§29 Blodprov på FM
Föredragande Katarina Morsk / Karin Friberg
Katarina kontaktar FRK:Västra för att få veta vilka hundar som är födda 2012, som är anmälda till
FM. Dessa kommer få en personlig kontakt av Marita Stigelius/Katarina Morsk.
Karin rapporterade att FRK:Västra inte kommer ha veterinär på plats men att Råda Bot (som
sponsrar FM) är tillfrågade från avelsrådet, om att på plats ta blodprov.
Mötet beslutar att om inte Råda Bot vill eller kan så tillfrågar Katarina Morsk, Elisabeth Jacobsson
(som är anmäld till FM) samt Marita Stigelius
§30 Informationsmaterial långtidsprojekten
Föredragande Karin Friberg
Vi har i ovanstående § redan konstaterat att vi behöver få mycket tydligare information till våra
medlemmar och flatcoated retrieverägare vad gäller våra olika projekt. Det är svårt att navigera
och förstå/hitta information på hemsidan. Katarina Morsk informerar om att Marita Stigelius har
informationsmaterial hemma.
Mötet beslutar att Karin Friberg kontaktar Marita Stigelius ang. infomaterialet som finns och Karin
och Gunilla Lefwerth får i uppdrag att titta på hur man kan göra det mer lättförståeligt och mer
lättnavigerat på hemsidan samt ta fram tydliga och enkla informationsmaterial gällande varje
projekt, till FM.
§31 Pengar från fonder
Föredragande Karin Friberg
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Karin informerade om att HS beslutat att klubben tillsammans med utvalda forskare ska ansöka
om bidrag ur Forsbergs stiftelse senast 1 december 2018.
Ang. de pengar som klubben anslagits 2017 från SKK och Agrias forskningsfond/Utvecklingsfond,
har kontakt tagits med SKK och fondsansvarig, för att få veta vad som hände efter att det
meddelats i SKK/AK protokoll om att föreslå CS att bevilja bidrag till klubben. I CS protokoll från
november 2017 kan man läsa att ett fördelningsmöte ska hållas den 17 november men i
kommande protokoll från februari 2018, kan man inte se något.
§32 Information ögonfrågor
Föredragande Lena Hägglund
Tyvärr blev det inget möte med Björn Ekesten. Inget nytt finns att rapportera
§33 Överlämning från föregående avelsansvarig
Föredragande Karin Friberg / Katarina Morsk
Mötet påminner Katarina Morsk om att ge Karin Friberg underlag för att gå vidare med
överlämningsärendet.
§34 Övrigt
a) Ögonfråga annons valpförmedling
Karin Friberg rapporterar om annonsunderlag till valpförmedling som inkommit och hanens
ögonlysningsprotokoll.
Mötet beslutar att Karin begär in protokollet så att man kan se vilken typ av retinopati det är. Om
det skulle vara Chorioretinopati vill vi även informera om vårt ögonprojekt till ägaren. Lena
Hägglund påpekar återigen hur viktigt det är att vi påverkar SKK att skriva ut de olika
retinopatidiagnoserna.
b) Arbetsgrupp gentester/DNA-profil
Lena informerar om att vissa länder nu kräver DNA-profil för att öht registrera avkommor. Vi
behöver mer information om krav och vad det innebär samt om detta ska ligga inom ramen för
den ev. arbetsgrupp som Victoria Ekenberg ska leda, vad gäller DNA-tester mm
Mötet beslutar att återremittera frågan till Lena Hägglund till nästa möte.
c) Information om Storegate molnlagring
Karin Friberg informerar om att Huvudstyrelsen tecknat avtal med Storegate molnlagring och att
meningen är att allt ska ligga lagrat där. Detta kommer att göra tex överlämningar så mycket
lättare i framtiden.
Mötet beslutar att alla börjar kolla vad man har hemma i dokument och material som ska föras
över till Storegate.
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d) Text på hemsida
Föreligger förslag från Gunilla Lefwerth på uppdaterad text till hemsida vad gäller olika tester mm.
Mötet beslutar att texten ser bra ut och att Karin Friberg ser till att denna text ersätter den gamla
på hemsidan.
§35 Nästa möte
Mötet beslutar att avhålla nästa möte efter FM, via telefon torsdagen den 16/8 kl.19.00
§36 Mötets avslutande
Karin Friberg tackade mötets deltagare för ett effektivt och bra möte med många bra idéer och
förklarade mötet avslutat 20.56
_______________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet.
Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.

