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protokollförare

justerare

§70 Mötets öppnande
Karin Friberg öppnade mötet 19.03 och hälsade alla välkomna
§71 Val av justerare
Mötet beslutade att utse Marita Stigelius att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.
§72 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa föreslagen dagordning för mötet, efter tillägg med § gällande FB-R
§73 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är fastslaget av HS men ännu ej publicerat på webben.
Karin påminner webansvarig om detta.
§74 Lathunden
Föredragande Karin Friberg
Till mötet har Victoria Ekenberg tagit fram data ur Lathunden. Den utnyttjade avelsbasen ligger på
så gott som 200 individer. Det långsiktiga målet i RAS är satt till 100!!
Mötet diskuterade den tillgängliga avelsbasen och vad siffrorna baseras på. Mötet diskuterade
också hur väl man nått målet om utnyttjad avelsbas och att vi därför ska sätta upp det långsiktiga
målet rejält. Målet för den utnyttjade kan då ligga som en %-siffra (tex 50%) av den tillgängliga.
När eller om siffrorna på den tillgängliga avelsbasen går upp eller ner, så följer målet för den
utnyttjade avelsbasen med, vilket borde vara bättre än ett tal som vid fluktuationer kan vara
alldeles för låg eller hög. I vilket fall är det oerhört glädjande siffror som presenteras.
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§75 HGG-konferensen
Föredragande Marita Stigelius
Mötet har fått minnesanteckningar från konferensen av Victoria Ekenberg.
Då Marita också var närvarande på konferensen fick mötet en kort sammanfattning av de
kontakter som tagits av Marita och Katarina under helgen.
Mötet beslutade att Karin Friberg tar ytterligare en kontakt med Åke Hedhammar för att verkligen
säkerställa att SLU rekvirerat dom tillsatta medlen från SKK.
§76 RAS
Föredragande Karin Friberg
Karin gick igenom vad som händer i RAS-gruppen och att struktur, mål och innehåll måste göras
om.Mötesdeltagarna hade inte hunnit sätta sig in i underlag och alla underlag är heller inte klara.
Karin meddelade också om att hon varit i kontakt med avelskonsulent på SKK gällande att FCR har
RAS från 2007 på SKKs hemsida och avelsdata. Karin har därför ställt frågan om dom inte godkänt
RAS 2012 eller om dom bara glömt uppdatera. Ännu har inget svar inkommit.
Mötet tackar för informationen och beslutar att bordlägga punkten gällande alla preliminära mål
för exteriör, jakt, hälsa, mentalitet och avelsstrategier tills nästa möte.
§77 RD
Föredragande Viktoria Eriksson
Viktoria berättar om arbetet som pågår med dom fall som ligger för registrering på SKK samt det
fall med svenskfödd hund boende i Schweiz.
2 fall är på G att registreras på SKK. I ett 3:e fall har det varit uppfödaren som försökt få ut
journal/remiss från veterinär men det har varit svårt. Katarina berättar att hon känner ägaren till
den utlandsägda hunden och kan kontakta ägaren för att få ut remissen som knyter hunden till
obduktionen.
Mötet beslutar
- att Katarina Morsk kontaktar ägaren till hunden i Schweiz
- att Viktoria uppdaterar hanhundsägaren om vad som sker i fallet.
- att Viktoria kontaktar ägaren till hunden i fallet ovan där uppfödaren haft svårt att få ut
remisspappren från veterinären.
§78 Långtidsstudie
Föredragande Katarina Morsk och Marita Stigelius
Det ramlar fortfarande in sporadiska dödsfallsrapporteringar. Påminnelse om denna på hemsida
och facebook gav ett mycket bra resultat med ca 100 svar. Återkommande påminnelser av detta
slag kan vara bra att göra.
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2012-studien
Med dom numera knappt 400 blodprov som lämnats, har forskarna så pass mycket blod
tillgängligt att man kan börja jämföra mot andra raser. Bland blodproven finns nu ca 20 unika
individer.
Enkät nr 3
Åke Hedhammar och Brenda Bonnet har börjat samtala om utformningen men vill veta tex om FRK
som klubb har något särskilt man vill fråga om.
Då Marita deltog på HS-möte framkom att HS kan hjälpa till med att ringa och då behöver Marita
inkomma med en lista på dom som ska ringas upp.
Karin meddelar att uppfödare påpekat att valpköpare som lämnat blod samt fyllt i enkät, inte fått
uppföljande enkät
Mötet tackar för informationen och beslutar
- att Marita skickar ringlista till HS
- att Karin tar med frågeställning från Hedhammar/Bonnet till HS ang. frågor till enkät 3
- att Marita och Katarina kollar upp om det är några som inte fått enkät 2.
§ 79 Hälsoenkäten
Föredragande Karin Friberg
Marianne Johansson har informerat att det tyvärr varit mycket dåligt gensvar på den uppföljande
hälsoenkäten (4 och 6 år), som gick ut i oktober.
Karin informerar om att HS undersöker möjligheten att webbasera enkäten för enklare hantering
för de som ska svara. Detta inkl. andra grepp inför 2019 hoppas vi ska ge en mycket högre
svarsfrekvens.
Mötet tackar för informationen.
§ 80 Ögon
Föredragande Lena Hägglund
Inget möte med Björn Ekesten. Ny satsning under våren 2019.
SKK har nu skickat de efterfrågade ögonprotokollen, på hundar som fått ändrad diagnos.
Mötet tackar för informationen
§ 81 FB-R
Föredragande Gunilla Lefwerth och Karin Friberg
Gunilla rapporterar att SSRK snart har ett tillgängligt diplom till de uppfödare som beskrivit
minimum 5 hundar ur sin uppfödning.
I februari kommer tillgänglig statistik att få ut till samtliga rasklubbar. Vår ras ökar hela tiden
beskrivna hundar och lika många som startas på jaktprov, blir nu beskrivna på FB-R. Detta är helt i
paritet med dom mål som satts upp i RAS.
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Karin rapporterar om FRKs nya arbetsgrupp för FB-R. Gruppen har tillskrivit SSRK:HS/FB-R k ang. en
förändring i anvisningarna för viltmomentet. Ärendet ska upp på SSRK:HS möte i december.
Gunilla meddelar också att SSRK kan bistå med de kostnader som uppstår gällande tillresta
beskrivare/testledare, vid utbildningstillfällen runt om i landet.
Mötet tackar för informationen
§ 82 Info från HS
Föredragande Karin Friberg
Karin informerar om att HS godkänt det samarbetspaket mellan klubb/uppfödare, som
arbetsgrupp framfört och att detta ska genomföras/införas under 2019. Vi hoppas att detta kan ge
ett uppsving till bl.a svarsfrekvensen på hälsoenkäterna.
Mötet tackar för informationen.
§ 83 Övriga frågor
Föredragande Karin Friberg
Karin informerar om kontakt med Agria ang. Agria Breed Profile, som återigen är försenad. Nu
väntas den komma ut i januari -19. Karin har kommunicerat att den är ett otroligt viktigt
instrument i klubbens RAS-revidering.
Mötet diskuterar även valpannonseringen i Charmören och kom fram till att detta är en fråga för
HS att ta upp på nästa möte.
Mötet tackar för informationen och beslutar att Karin får ta med frågan om valpannonsering i
Charmören till nästa HS-möte.
§ 84 Nästa möte
Mötet beslutar att nästa möte ska infalla efter nyår och att Karin lägger ut förslag på datum i vår
facebookgrupp.
§ 85 Mötets avslutande
Karin tackar alla för ett bra möte och avslutar mötet 20.55
_______________________________________________________________________
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli
föremål för ändring av FRKs huvudstyrelse.

