FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Avelskommittén/Avelsråd Sammanträdesdatum
Sida 1 av 5
2018-10-18
4/2018
Plats:

Telefonmöte

§§

§§53 – 69/2018

Ordförande:

Karin Friberg

Protokollförare

Beslutande avelsråd:

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

Justerare

Adjungerad:
Anmält förhinder:

§§ 53-56 + §62

§53 Mötets öppnande
Karin Friberg öppnade mötet 19.03, och hälsade alla välkomna
§54 Val av justerare
Mötet beslutade att utse Viktoria Eriksson att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.
§55 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning för mötet.
§56 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är fastställt av FRK:HS, lagt till handlingarna samt publicerat på hemsidan.
§57 Lathunden
Föredragande Victoria Ekenberg
Victoria har precis fått nya rasdatafiler och laddar in dom samt därefter tar fram adekvat statistik.
Ffa är det den effektiva avelsbasen, tillgänglig/utnyttjad, som tas fram först. Victoria har bra känsla
för programmet nu men inväntar lämpligt kurstillfälle från SBK.
Mötet tackar för informationen och ser fram emot Victorias statistik.
§58 Rapport från Ve-Ta dagarna
Föredragande Lena Hägglund
Lena rapporterar om en intensiv och fullspäckad helg. Förutom föredragen fick man stor
behållning av ”korridorsnacket” och mycket bra kontakter knöts. Den känsla av att man släppt på
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chorioretinopatiforskningen visade sig glädjande, inte stämma. Biobanksproverna används och
analyseras fortgående. Man har ingen linje man följer strikt utan jobbar med olika sidospår. Dom
största spåren är ”smitta genom fåglar” och ”dåligt immunförsvar”. Bristande immunförsvar är det
spår som i dagsläget verkar mest troligt. Man pratade också mycket om problemet med att SKK
registrerar alla retinopatifall under en och samma diagnos. Detta MÅSTE vi få en lösning på.
Norska KK lägger tex ut hela pdf-filer med ögonlysningsprotokollet på sin dogweb (hunddata).
Mötet tackar för informationen
§59 RAS
Föredragande Karin Friberg
Karin informerade att hon nu kallat till ett första möte med RAS-revideringsgruppen. Gruppen
inväntar Agrias Breed Profile. Beskedet är att den kommer för vår ras, senast i november. Gruppen
kommer revidera RAS för utskick till sektionerna under vintern och fastställande på fullmäktige i
mars-19.
SSRK är informerad redan i april om RAS. Både avelsansvarig och ansvarig för Flat i
avelskommittén. Mötet anser att det avelsansvarig i SSRK skriver i Apportören om kontakt ang.
RAS, är ett märkligt kommunikationstagande.
Mötet tackade för informationen
§60 RD-listor
Föredragande Viktoria Eriksson
Viktoria har kontaktat ägaren till den schweizägda hunden och hoppas därigenom få svar på
vem/vilka hon kan kontakta för att kolla om ev. vävnadsprover finns kvar i Schweiz.
Kontakter med övriga konstaterade men ej registrerade fall fortsätter men ännu har man inte,
trots att alla är överens och pappersexercis tagits fram, lyckats få till registrering på SKK.
En uppfödare har via mail hört av sig ang. 4 fall, där 3 tillhör samma kull. Viktoria jobbar vidarare
med fallen och tar kontakt med uppfödaren.
Mötet tackade för informationen och låter Viktoria jobba vidare på alla kontakter och fall.
Mötet beslutade att Viktoria tar fram en lättfattlig s.k lathund i förfarandet då en hund misstänks
ha RD.
§61 HD-index och HD-statistik
Föredragande Karin Friberg
Ytterligare kontakt med SSRK har tagits, ang. vad som hänt med de HD-motioner som gick igenom
på kennelfullmäktige, samt vad arbetsgruppen som då skapades, har gjort. Svar har inkommit, som
verkar märkligt då vi inte vet om något gjorts eller om svar har inkommit från SKK.
Vi har konstaterat att för en liten tid sedan gick index upp väldigt mycket på vår ras. Mötet
diskuterade vad som kan vara orsaken, tex en uppdatering i referenspopulationen(?)
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Alla var eniga i uppfattningen om att HD-index bara blir mer och mer komplicerat utifrån ett
uppfödartänk. Ju mer vi ser och får veta, ju svårare blir det att förstå sig på. Att avel inte är att ge
input till en dator och att svar kommer ut, är alla helt överens om. Många frågor kräver svar och
att som klubb gå ut i dagsläget och ge rekommendationer är inte aktuellt. Mötet är dock överens
om att vi måste få ut informationen om att inte stirra på siffran 100 när det gäller vår ras. Då är
risken stor att vi ratar bort alla med godkända höfter avlästa till B/B och A/B, vilket vore
förödande.
Vi behöver tex frå svar på bl.a vad en genomsnittlig B-höft på FCR har för index?
Hur vi går tillväga med dom importer eller utländska hundarna som finns i stamtavlan, vad gäller
index?
Mötet beslutade att vi återigen bordlägger frågan ang. rekommenderat HD-index för RAS.
Mötet beslutade att vi ska skriva inlägg till Charmören om siffran 100 för vår ras gällande HD-index
Mötet beslutade att Karin tar kontakt med Sofia Malm för ytterligare frågeställningar och ev.
statistikframtagande.
§62 Långtidsstudierna
Föredragande Katarina Morsk
Kattis informerade om var vi står i utskick mm gällande 2012-projektet.
Enkät 2 är halvvägs ute. (160 av de 330 från enkät 1)
Mötet fick information om att Brenda Bonnets kompetens behövs inför utskick/utformande av
enkät 3.
Uppropet som gjorts ang. dödsfallsrapporteringen resulterade i 100 nya inrapporteringar. Tidigare
hade man endast 47 inkomna svar. Mötet var överens om att vi med jämna mellanrum ska göra
upprop av detta slag för att påminna. Man borde också ta en jämförelse mot hälsoenkäternas svar
gällande dödsfall. Något som gruppen får ta med till kommande arbete.
Kattis och Marita har bokat möte med Åke Hedhammar under HGG-konferensen kommande helg.
SLU måste ansöka om pengar till vidare forskning inför 2019/20. Just nu ligger forskningen lite på
is då det är enkäterna som är viktiga i detta läget. Efter enkätsvar kan man återigen börja
analysera.
Mötet tackar för informationen
§63 Hälsoenkäter
Föredragande Karin Friberg
Karin informerade mötet om att alla uppföljande enkäter för kullar födda 2011/2013 nu har gått ut
och vi har kunnat få fatt i ett flertal mailadresser där svaren studsat tillbaka. Efter input från
flertalet uppfödare har mailet omformats så att det numera ska vara enklare att få fram info samt
att man ska kunna se att det går att få via brev. 1 uppfödare har hittills bett om denna service. Det
krävs hela tiden att ny input/information behandlas och görs någonting åt i de fall det går att göra
något. Allt för att vi ska bli effektivare och bättre på att kommunicera.
I dagsläget har Marianne fått in några svar.
Mötet tackar för informationen.
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§64 Information ögonfrågor
Föredragande Lena Hägglund
Återigen blev inget möte med Björn Ekesten bokat men trots detta blev det ändå
informationsutbyte och bra information. Lena hoppas få till ett möte före jul då nu kontakt ang.
mötet etablerats och förberedelser pågår.
Nya EU-anpassade ögonprotokollet diskuterades och Lena kommer kontakta Helena Skarp ang.
detta och om det blir förändring i rapporteringen.
Den avlidna hunden med chorioretinopati, står fortfarande som PRA-generell i hunddata dock står
inte föräldrarna som anlagsbärare. Lena jobbar vidare med att få detta tillrättat på SKK.
En hund som ögonlysts med retinopati genetisk betydelse okänd, 2 år i rad, har nu lysts med
retinopati ej ärftlig. Samtidigt har y-sömskatarakt inte konstaterats, vilket gjordes året innan. Lena
inväntar ögonlysningsprotokoll.
Mötet tackar för informationen
Mötet beslutar att Lena Hägglund kontaktar Helena Skarp i frågan om dom nya
ögonlysningsprotokollen och rapportering på SKK.
§65 HGG-genetikkonferens
Föredragande Victoria Ekenberg
Victoria har skickat ut programmet för konferensen. Några har skickat med Victoria frågor och
mötet påminner om att det fortfarande går att skicka med frågor till Victoria.
Marita och Katarina kommer också befinna sig på konferensen (se § Långtidsprojekten)
Mötet tackar för informationen och ser fram emot rapport vid nästa möte
§66 Information från HS
Föredragande Karin Friberg
-Karin rapporterar om en valpförmedlingsannons som HS beviljat och mötet var eniga med HS i
frågan.
- Ang. FM 2019 har kontakt med Skåne/Blekinge etablerats och vi kommer att ha plats samt att vi
får informera både på hemsida och under samlingarna på FM 2019. Mötet enades om at det är till
detta FM, information som är lättfattlig så att man förstår att alla kan bidra, ska finnas på plats.
- Arbetsgruppen för samarbete uppfödare/klubb kommer att presentera ett färdigt förslag för HS
på novembermötet.
- Arbetsgruppen för FB-R har satt igång sitt arbete och avelsrådet fick ta del av mål och
tillvägagångssätt.
- Under HS möte i november ska verksamhetsberättelse sättas och budgetuppföljning göras. I
början av 2019 är det sedan verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, som är
aktuellt. Alla mötesdeltagare kan bli inblandade i att hjälpa till med delar i nämnda delar.
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Mötet tackade för informationen
§67 Övrigt
Karin informerade om att förra avelsansvariga nu överlämnat ett 10-tal pärmar som nu finns hos
ordföranden och kommer överlämnas till avelsansvarig i november.
Mötet tackade för informationen
§68 Nästa möte
Mötet beslutade att förslag på mötesdatum under v. 47 läggs ut i facebookgruppen, där alla
svarar
§69 Mötets avslutande
Karin Friberg tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat 20.20
_______________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet.
Beslut som fattats kan dock bli föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.

